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Murelement Outline 4 777,50 kr

Product Images

Short Description

Parkmöbler Outline har lekfulla linjer och stadiga former.Outline betyder kontur. Namnet passar väl in på
detta välavvägda och lätt svängda murelement som ofta ses använt på skolgårdar och i bostadsområden. Gör
en parentes eller långa, böljande linjer med hjälp av de olika radieelementen. Montera bänkarna med minst
10 mm toppavstånd eller ställ dem med viss distans för den visuella effekten. Ställs Outline tätt ihop är
fogning med tätningslist är att rekommendera för att undvika skador i de skarpa kanterna. FORMGIVARE
mellanrum landskapsarkitekter
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Beskrivning

Lekfulla linjer och stadiga former
Outline betyder kontur. Namnet passar väl in på detta välavvägda och lätt svängda murelement som ofta ses
använt på skolgårdar och i bostadsområden.

Bygg långa längder eller enstaka murar
Gör en parentes eller långa, böljande linjer med hjälp av de olika radieelementen. Outline monteras direkt på
bärlager eller motsvarande och skall vara nersänkt 150 mm för att få rätt sitthöjd. Placera bänkarna med
minst 10 mm toppavstånd eller ställ dem med viss distans för den visuella effekten. Ställs Outline tätt ihop är
fogning med tätningslist att rekommendera för att undvika skador i de skarpa kanterna.

Formgivare: Mellanrum Landskapsarkitekter
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TYP/SYSTEM MURELEMENT OUTLINE
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Outline hörn

Mer information

Material Nej

Total längd Nej

Höjd Nej

Length Nej

Basens diameter Nej

Tillverkare St. Eriks

Färg Naturgrå

Show Configurable Options Ja

Vikt 670.0000

Product Options

Storlek: Hörn 90 grader (470x800/800x650 mm) + 1 000,00 kr

Radie 9,0 m (470x1705x650 mm) + 1 400,00 kr

Radie 6,0 m (470x1872x650 mm) + 1 000,00 kr

Radie 2,5 m (470x1955x650 mm) + 1 000,00 kr

Radie 1,25 m (470x1953x650 mm) + 1 000,00 kr

Rak 470x1900x650 mm + 1 400,00 kr

Rak 470x950x650 mm
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