SIEDZISKO C-BLOCK 02.451.1

ZANO MAŁA ARCHITEKTURA

OPCJE
Siedzisko i oparcie
stal węglowa (s235Jr)

Sposób mocowania
wolnostojący

OPIS
Jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów w
małej architekturze miejskiej jest stal nierdzewna. To
wytrzymały i elegancki materiał, który świadczy o jakości
wykonania i estetyce projektu.
Jednak w ostatnim czasie rośnie popularność betonu
architektonicznego. To materiał również cieszący się
niebywałą wytrzymałością, przy zachowaniu walorów
estetycznych - klasycznej prostoty i nowoczesnego
minimalizmu. Beton architektoniczny można zobaczyć
także w innych produktach ZANO: ławka trigono i
betonowe siedzisko. Naszym najnowszym projektem jest
miejski fotel o podstawie z betonu architektonicznego.
Klasyczna surowość i chłód betonu zostają przełamane
przez oparcia wykonane ze stali nierdzewnej o grubości
8mm. Oparcia pomalowane na oferowane przez nas
kolory RAL mogą podkreślić elegancję fotela z pomocą
ciemniejszych kolorów lub oddać jego nowoczesny miejski
charakter i rozświetlić okolicę dzięki jaśniejszym kolorom.
Fotel C BLOCK to idealna propozycja dla centrów
biznesowych i miejskich przestrzeni, gdzie dominują
budowle z betonu. Dzięki naszemu projektowi chwila
odpoczynku na świeżym powietrzu nabiera nowego
wymiaru! Zasiądź w wygodnym fotelu i odetchnij,
podziwiając miejski krajobraz.
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SIEDZISKO C-BLOCK 02.451.1

ZANO MAŁA ARCHITEKTURA

OGÓLNE DANE TECHNICZNE
Wymiary
- szerokość: 49 cm
- długość: 70 cm
- wysokość: 86 cm

Materiały
- stal węglowa
- beton architektoniczny

Waga
- 160 kg

ZANO
Produkt: Siedzisko C-block
Numer katalogowy:
02.451.1
Projektant: Filip Babiarz
Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnch z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170),
a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w
tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich,
zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści
zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość
stanowi własność intelektualną frmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie
autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów
grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO
Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz
podlega karze.
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