Product datasheet Lawnge 2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Productnaam

Concrete Lawnge

Omschrijving

De Concrete Lawnge is een uit beton gegoten ligmeubel waarvan de bekleding bestaat uit kunstgras, verlijmd met het
meubel.

(Standaard)maat

3000 x 900 x 800
De uiteindelijke maat hangt samen met het model en de uitvoering
(Lawnge ontwerp uniek en verbonden aan de aard van de locatie en het project)

Ontwerpdatum

2011

Uitvoering

Standaard beton /
Ecobeton: deels vervaardigd uit gerecycled asfalt
2650 kg
Zwart/grijs/terracotta
Andere kleuren mogelijk in overleg
Geen
Eco Sense Royal Grass
Optioneel (vergroot zitcomfort)
1- of 2K Polyurethaan (oplos- en watervrij)
Afwateringspijpjes in zitvlak
Zeer vandalismebestendig / zeer stabiel en moeilijk verplaatsbaar / een ecologische en duurzame oplossing binnen de Lawnge modellen

Gewicht
Kleur
Verankering
Kunstgras
Extra foamlaag
Verlijming
Afwatering
Bijzondere
eigenschappen
Bescherming tegen
vandalisme
onderhoud

De Lawnge is door zijn gewicht zonder inzet van zwaar materieel niet op te tillen.
In gebieden met weinig toezicht en een hoge gevoeligheid voor vandalisme word het gebruik van Cortenstaal of beton aangeraden.
Public Lawnge is geschikt voor standaard (antigraffiti)reiniging zoals hogedrukreiniging, coating e.a. beschermingstechnieken.
Het beton behoeft geen onderhoud. Het kunstgras kan apart worden vervangen.

veiligheid

De randen zijn gepolijst.
Maximale hoogte is 900 mm, andere afmetingen in overleg.

Extra mogelijkheden

Bewerking zijkanten decoraties/ logo’s of tekst d.m.v. reliëf of inleg met andere materialen (b.v. hout, metaal) is mogelijk.

prijs

Project afhankelijk, prijs op aanvraag
Bij afname van meerdere exemplaren of een totaalontwerp korting van toepassing
Circa 6-8 weken, kortere levertijd mogelijk in overleg.

levertijd
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