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Versiuni: bancă, scaun (5 sau 6 rigle) și bancă fără spătar 

Opțional: versiune cu încărcător USB disponibil (accesoriu montat din fabrică). 

Caracteristici încărcător USB: 

• Valabil pentru utilizare în aer liber. Protectie impotriva apei: IP67. 

• Incorporeaza sistemul de protectie la scurtcircuit. Conectorul este anulat pe moment în caz de 

manipulare sau încercare de deteriorare și apoi se reconecteaza automat când acțiunea a încetat. 

• Certificat CE. 

• Necesită conexiune la rețea. (Are 11 metri de cablu de conectare).** 

** Instalarea bancii trebuie făcută cât mai aproape de punctul de conectare la rețea. Cu cât este mai aproape, cu 

atât viteza de încărcare USB va fi mai rapidă. 

 

3 opțiuni de materiale disponibile: 

• Ecotec (polymer reciclat colorat), este un material foarte robust și rezistent la condițiile meteo 

extreme. Nu necesită mentenanță. Dispune de protecție UV și este produs din minim 55% material 

reciclat, ranforsat, fiind 100% reciclabil la sfârșitul perioadei de utilizare. Dispune de protecție anti-

graffiti (poate fi curățat cu solvenți organici, sub 60˚C, sau cu apă sub presiune. Posibilitate de a 

comanda bănci cu dimeniuni speciale (până la 3m). Gamă variată de culori pentru rigle, iar opțional 

se pot comanda rigle de culori diferite pentru acceași bancă. Poate fi personalizată cu 

logo/denumire, prin embosare (culoare negru). 

• RecyPlast, un material ecologic, realizat 100% din plastic reciclat. Imită finisajul lemnului și este 

ranforsat, conferind rezistență sporită. Nu necesită mentenanță. 

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

la coroziune salină. 
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Specificaţii tehnice 

• Lemn Tropical FSC (provenit din management forestier responsabil). Lemn de înaltă calitate, lăcuit, 

tratat cu baiț pe bază de apă.  

 

Picioarele și ranforsările sunt realizate din țeavă și plăci de oțel zincat, cu tratament anti-coroziune și sunt 

vopsite cu pulbere de poliester încălzită termic. 

Elementele de fixare sunt realizate din oțel tratat pentru rezistență sporită anti-corozivă. 

Banca poate fi fixată la sol cu 4 conexpanduri M8 (incluse). 

 
 
 

 

 
 

Culori disponibile: 

 
Dimensiuni: 


