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− Bancă modulară și versatilă, care permite realizarea a nenumărate configurații posibile cu forme 

sinuoase, drepte sau chiar total circulare (înconjurătoare de copaci, jardiniere etc). 

− Format din module curbe și drepte care pot fi conectate între ele (șuruburi de conectare incluse). 

− Disponibil în două versiuni: 

a) Lemn 

b) Recyplast - Plastic reciclat (nu necesită întreținere) ** 

** Versiune recomandată în special pentru promenade, zone de coastă sau locuri cu expunere mare la 

coroziune salină. 

− Accesorii: spatar exterior, spatar interior si cotiere. 

− Disponibile 2 module curbate cu raze diferite: R1500mm 90º (curbă închisă), R2500mm 45º (curbă 

deschisă) și 1 modul drept de 1.800 mm lungime, toate putând fi combinate între ele. 

− Structura suport din otel galvanizat si decapat, de 3 si 5 mm grosime cu grund anticoroziv bogat in 

zinc si finisaj vopsit cu pulbere poliester termo-incalzitor. 

− Sezut, spătar și cotiere disponibile în: 

a) Lemn tropical protejat cu „lasură” pe bază de apă. 

b) Plastic reciclat din deșeuri de plastic post-consum (Recyplast). 

− Poate fi fixat la sol cu 6 șuruburi M8 extensibile (incluse). 

− Se livreaza asamblat sau neasamblat in functie de necesitatile si cerintele clientului. 

− Face parte din colecția de mobilier stradal Malaga: șezlong, coș de gunoi, jardinieră și masă de 

picnic. 

− 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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Configuratii si detalii 

Dimensiuni 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


