
DONICA MIEJSKI SALON 06.095.L ZANO MAŁA ARCHITEKTURA

OPCJE

OPIS

Prezentowany projekt to moduł w formie donicy ze stali
nierdzewnej z ocynkowanym wkładem, do którego
wprowadzana jest zieleń (drzewa, krzewy). Model ten pełni
jednocześnie najważniejszą funkcję konstrukcyjną i nośną
dla mebli miejskich Salonu. Ściany donicy posiadają
specjalną siatkę 16 insertów, do których pasuje każde z
urządzeń Miejskiego Salonu. Duża Donica wyposażona
jest w system drenażowy oraz system utrzymujący wilgoć
dla roślinności. Model ten posiada ponadto izolację
zabezpieczającą korzenie drzew przed przemarzaniem w
zimie oraz przed przesuszaniem w lecie. Całościowa waga
donicy wynosi około 1,5 tony, co zapewnia stabilność dla
innych urządzeń. Dla usprawnienia montażu w donicy
zachowano ukryte przestrzenie wielkości euro-palety,
pozwalające na wsunięcie wózka widłowego lub
paletowego, w celu ułatwienia przeniesienia. Transport
elementów dokonywany jest przy pomocy dźwigu/hds’u.
Wnętrze donicy zostało wyposażone w specjalne kotwy
stabilizujące korzenie drzew, które mogą być
wykorzystywane również do podnoszenia całej
konstrukcji. Po ustawieniu donic w wyznaczonej lokalizacji
zewnętrzna powłoka ze stali nierdzewnej jest opuszczana i
w pełni zabezpiecza przed przemieszczeniem mebla.
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OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Materiały
- Stal nierdzewna
- Wkład stalowy ocynkowany

Wymiary
- szerokość: 112,5 cm
- wysokość: 112,5 cm
- głębokość: 112,5 cm

ZANO

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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