outdoor

Veelzijdige en duurzame buitenbank

Wherever you are

Aalsmeer
Tijdloos design voor iedere buitenruimte
Zoek je een tijdloze, robuuste buitenbank die iedereen mooi vindt? Het
functionele ontwerp van Peter van Beek, SVP Architectuur en Stedenbouw,
combineert solide kwaliteit met raffinement. Door z’n fraaie eenvoud en
veelzijdigheid vindt de Aalsmeer overal wel een plekje.

Mooi én duurzaam
Combineer je strak design graag met verantwoord materiaal?
Buitenbank Aalsmeer is niet alleen prettig voor het oog, maar ook voor
de wereld. Hij is namelijk uitgevoerd in een fraaie combinatie van staal
en duurzaam geproduceerd Cumaru FSC® hout.

Meer weten over de
mogelijkheden of direct
bestellen? Neem gerust
contact met ons op.
Bel of mail naar
+31 341 252 944
outdoor@vconsyst.com

Materiaal en specificaties
Afmetingen 192 x 73 cm, zitcomfort voor
3 personen.
Zithoogte 44 cm boven het maaiveld.
Dubbele draagconsoles van strip 60 x 15 mm.
Gekoppeld door 2 stalen hoekprofielen
70 x 50 x 6 mm.

Opties
• Poedercoating in elke gewenste
RAL kleur.
• Leverbaar als 2-zits bank, lengte
130 cm.
• Leverbaar met rugleuning,
gemonteerd op een frame van
strip 40 x 10 mm:
- 1, 2 of 3 rugleuningen per bank.
- Zitdiepte 50 cm.
-H
 oogte rugleuning 84 cm
boven maaiveld.

• Zitting en rugleuning leverbaar
in diverse houtsoorten met
FSC® keurmerk.
• Afwerking afhankelijk van
houtkeuze: olie, blanke of
dekkende lak.
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Kies je uitvoering
Kies de functionele
standaarduitvoering zonder
rugleuning , of ga voor opties
zoals als 1, 2 of 3 rugleuningen.
Er is keuze uit verschillende FSC®
houtsoorten en diverse maten,
uitvoeringen en afwerkingen.

Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.
Zitting van onbehandelde Cumaru FSC®
onderdelen, elk 45 x 70 mm.
Fundatie: betonblokken 15 cm onder het maaiveld.
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Wherever you are
Je bent je er niet altijd van bewust, maar VConsyst
Outdoor is er altijd en overal. Je vindt onze beeldbepalende
afvalbakken, fietsparkeersystemen, overkappingen en ons
zit- en straatmeubilair in heel Nederland en daarbuiten.
We helpen je met passende, innovatieve
totaaloplossingen voor de inrichting
en het beheer van de openbare buitenruimte. Oplossingen die je leefomgeving
makkelijker, mooier en veiliger maken.

En vooral ook: duurzamer. Wat VConsyst
Outdoor denkt niet alleen aan vandaag
en morgen, maar ook aan volgende
generaties. Wherever you are,
nu en straks.

Fietsparkeeroplossingen
Duurzame fietsparkeeroplossingen
voor de openbare ruimte.

Overkappingen
Open en afsluitbare overkappingen voor
openbare ruimte en bedrijventerreinen.
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Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing

