CONVIVIALE® bænk og hegn
udført i vejr- og hærværksbestandig stål
Bænk CONVIVIALE® med ryglæn
Optimal overfladebehandling giver en maksimal levetid,
uden behov for regelmæssig vedligeholdelse.
Udformningen skaber en diskret harmoni med de
andre møbler fra serien CONVIVIALE®.
Dens komfort vil forbløffe alle brugerne af den.
Længde: 2.000 mm.
Sæde: 1.840 mm.
Stålrør: 40 x 40 mm.
Sæde og ryglæn med perforerede plader.
Let hævet sæde for større komfort.
Finish: malet på zink.
Forskellige farver for rammer/plader: Kontakt os.
Montering via direkte faststøbning.

Fundamentsystem CONVIVIALE®
Alle hegn i serien CONVIVIALE® kan laves om til flytbare
hegn takket være to fundamentrør (hvoraf ét kan låses
med en trekantnøgle), som er udstyret med et hængslet
dæksel for at sikre de forbipasserendes sikkerhed, når
hegnet ikke er opsat.
Låsning og oplåsning ved trekantnøgle 11 mm: Hegnet er
helt stabilt, når det er opsat.
Galvaniseret for at få en perfekt rustbeskyttelse.
Auto-drænende: Fundamentrør er med hul i bunden så
vand ikke bliver stående i røret. Det skal ved omstøbning
sikres at hullet friholdes.
Fundamentrørets længde sikrer at der er plads til en vis
ophobning af sand og støv.
Beskyttelse af låsen ved hjælp af en sortlakeret,
opklappelig skjuler.
Pullerten “mellem hegnene” 40 x 40 kan gøres flytbart ved
hjælp af fundamentrør, der kan låses.
Hegn og pullerter går 180 mm ind i rørene for at sikre en
konstant højde i al inventaret.

Standardhegn CONVIVIALE®
To længder: 1.500 og 1.000 mm.
Højde over jorden: 1.100 mm.
Samlet højde: 1.280 mm.
Ramme: stålrør 40 x 40 mm, elegant bukket.
Stænger: stålrør 30 x 30 mm, fyldning: 150 mm.
Finish: malet på zink.
Montering via direkte faststøbning.
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Pullert mellem hegnene 40 x 40
Pullerten har samme udformning som hegnene fra
CONVIVIALE® og giver i en række med hegn liv, og
muliggør harmonisk at respektere vejenes svingninger.
Stålrør 40 x 40 mm, elegant bøjet.
Top Courbe de Diamant i støbt aluminium.
Højde over jorden: 1.016 mm.
Samlet højde: 1.196 mm.
Finish: malet på zink.
Montering via direkte faststøbning.
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