
ŁAWKA VERSI 02.431 ZANO MAŁA ARCHITEKTURA

OPCJE

Siedzisko i oparcie
drewno europejskie iglaste
drewno egzotyczne olejowane
drewno egzotyczne premium

Sposób mocowania
do przykręcenia

OPIS

Ławka, której funkcjonalność i praktyczność przewyższa
inne modele. Jednocześnie projekt, w którym ciężko
wymienić wszystkie możliwości zastosowań, ze względu
na ich ogromną ilość. Połączenie nowoczesności,
oryginalności, funkcjonalności, a także prostoty, lekkości
(tylko 55 kilogramów) i łatwości montażu, za pomocą
kołków rozporowych, bądź w opcji wolnostojącej, dzięki
ciekawej konstrukcji w kształcie litery F. Dzięki użyciu
odpowiednich płaskowników i stalowych profili udało się
otrzymać ciekawy kształt konstrukcji. Całość została
dopełniona drewnem sosnowym, świerkowym albo na
specjalne zamówienie egzotycznym. Jest to ławka z
oparciem i podłokietnikiem z jednej strony. Dzięki
oddzieleniu obu części siedziska, większej i mniejszej
można mówić o mnogości zastosowań – zarówno jako
ławka na ulicę, czy do galerii handlowych, gdzie jedna
osoba z boku będzie mogła położyć torby z zakupami, jak i
ławki do parku, a także osiedli mieszkalnych, gdzie może
osobno siąść osoba dorosła, a osobno dzieci. Zastosowań
jest tyle ile pomysłów, a ograniczać może jedynie
wyobraźnia.
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ŁAWKA VERSI 02.431 ZANO MAŁA ARCHITEKTURA

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Waga
- 55 kg

Wymiary
- szerokość: 50 cm
- długość: 180 cm
- wysokość: 62 cm

Materiały
- drewno
- profile stalowe 60x60
- płaskownik 60x10

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.

td>
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SCHEMATY MONTAŻOWE (A, B, C, D) MONTAŻU DO PRZYKRĘCENIA ZANO MAŁA ARCHITEKTURA

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał
podłoża do którego przytwierdzić mebel.

Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

MONTAŻ DO BRUKU Z
FUNDAMENTEM MONTAŻ DO BRUKU

MONTAŻ DO BETONU /
ASFALTU

MONTAŻ DO FUNDAMENTU
BETONOWEGO

Opis montażu Opis montażu Opis montażu Opis montażu

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Bruk kamienny / bruk betonowy /
płyty kamienne / płyty betonowe

3.

Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)4.

Podbudowa z kruszywa kamiennego5.

Fundament betonowy klasy C16/20
(górna powierzchnia bet. 10 cm
poniżej powierzchni bruku)

6.

Grunt miejscowy7.

Produkt ZANO1.
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Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Stała utwierdzona nawierzchnia np.
beton lub asfalt

3.

Fundament betonowy klasy C16/20
(górna powierzchnia bet. 10 cm
poniżej powierzchni bruku)

4.

Podbudowa z kruszywa kamiennego5.

Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)6.

Grunt miejscowy7.

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Fundament betonowy klasy C16/20
(górna powierzchnia bet. 10 cm
poniżej powierzchni bruku)

3.

Grunt miejscowy4.

3 / 3


	OPCJE
	Siedzisko i oparcie
	Sposób mocowania

	OPIS
	OGÓLNE DANE TECHNICZNE
	Waga
	Wymiary
	Materiały

	MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM
	MONTAŻ DO BETONU / ASFALTU
	MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO
	MONTAŻ DO BRUKU
	Opis montażu
	Opis montażu
	Opis montażu
	Opis montażu


