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− Bancă modulară care permite o dispoziție liniară nesfârșită și împreună cu jardiniera Valencia 
permite formarea colțurilor. 

− Disponibilă în 4 versiuni: bancă fără spătar, bancă cu jumătate de spătar (stânga sau dreapta) și 
bancă cu spătar întreg. 

− Disponibila cu două tipuri de rigle: 
a) Lemn. 
b) Recyplast-Plastic reciclat (nu necesită întreținere) ** 
** Versiune recomandată în special pentru zone de promenade, zone de coastă sau locuri cu expunere 

mare la coroziune salină. 

− Structură din oțel de 5 mm cu grund anticoroziv bogat în zinc și finisaj vopsit cu pulbere poliester 
termoîncălzit. 

− Zona de relaxare formata din: 
a) Lemn tropical protejat cu „lasură” pe bază de apă. 
b) Plastic reciclat din deșeuri de plastic post-consum (recyplast). 

− Versatilitate ridicată pentru a se adapta la diferite medii. 

− Aceste bănci păstrează estetica produselor Valencia: bancă, jardiniere, coșuri de gunoi și scrumieră. 

− Poate fi fixat la sol cu 4 șuruburi extensibile M8 (incluse). 

− Instalare și depozitare ușoară datorită greutății reduse. 

− Se livreaza asamblate sau demontate in functie de necesitatile si cerintele clientului. 

− Fiabilitate garantată: acest produs a depășit în mod satisfăcător testele de funcționalitate și 
rezistență în condiții reale de mediu și utilizare. 
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