KAMPANJE

Våre utendørsmøb
ler
kan stå ute året ru
ndt –
år etter år....

Møbelserien Opal
•
•
•
•
•
•

Sittehøyde 475 mm
Profiler i sort gjenvunnet plast
Helt vedlikehodsfri
Tørker fort etter regn
Galvanisert understell
Kan ved behov monteres til underlaget

VEIL KR: 12 600,KAMPANJE KR 9 600,-

VEIL KR: 13 600,KAMPANJE KR 10 800,-

Opal sittegruppe SS258-601560

Opal sittegruppe SS258-6015601

VEIL KR: 3 915,KAMPANJE KR 3 100,-

KUN BORD:
VEIL KR: 4 900,KAMPANJE KR 4 200,-

VEIL KR: 4 800,KAMPANJE KR 3 800,-

Opal benk uten rygg SS258-601562

Opal benk med rygg SS258-6015621

Opal-serien er i solid galvanisert stål

Vare nr.

Beskrivelse

Mål mm.
B x D x (H)

Vekt ca. kg

SS258-601560

Opal bord + 2 benker uten rygg. Profiler i gjenvunnet plast. Vedlikeholdsfritt. Plasten
tørker raskt etter regn og har ikke behov for å males/oljes.
Mose og alger kan ikke vokse på materialet.

156

SS258-6015601

Opal bord + 2 benker m/ rygg

200

SS258-601561

Opal bord

1860 x 765 x 755

82

SS258-601562

Opal benk uten rygg

1860 x 550 x 475

37

SS258-6015621

Opal benk med rygg

1860 x 435 x 823

59

Alle møbler leveres ferdig montert. Festebolter medfølger.
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Helt vedlikeholdsfrie utendørsmøbler

KAMPANJE

Står ute hele året –år etter år

I vårt sortiment finner du flere modeller parkbenker og sittegrupper. Alle har det til felles at de er utviklet i solid stål/
aluminiumskvalitet og profiler i miljøvennlig gjenvunnet plast.
Profilene tørker raskt etter regn og behøver ikke å males eller
oljes. Møblene kan stå ute hele året. De er i tillegg solide og har
høy vekt. For ekstra feste mot underlaget medfølger festebolter.
Møblene har forskjellig designuttrykk og passer inn i flere miljøer
som parker, borettslag, rasteplasser, by/sentrumsmiljø, offentlige
bygg etc. Alle møblene leveres ferdig montert.

SS258-Picknickbord kvadrat

Phoenix

Standford

SS258-Picknickbord

Vare nr.

Beskrivelse

Mål mm.
B x D x (H)

Vekt ca. kg

G067/16

Phoenix solid benk i gjenvunnet plast. To fargekombinasjoner, helt sort eller brun med
sorte stammer. Sittehøyde 428mm.

1790 x 574 x 702

75

G067/17

Stanford benk. Stamme er produsert i stål og gjenvunnet aluminium, farge sort. Profilene
som føres i sort eller brunt, er utviklet i gjenvunnet plast. Sittehøyde 439mnm.

1875 x 715 x 864

96

SS258-Picknickbord
kvadrat

En kvadratisk, stabil konstruksjon. Galvanisert understell i stål. Profiler i sort gjenvunnet
plast. Ryggstøtte. Bordplate: 1120x1120 mm.

2300 x 2300

220

SS258-Picknickbord

Stabil konstruksjon m/galvanisert understell og profiler i sort gjenvunnet plast.
Mål bordplate: 1800x750 mm.

1800 x 2000

150

Alle møbler leveres ferdig montert. Festebolter medfølger.
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