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PROCITY® draagt bij aan het behoud van natuurlijke
bronnen door hernieuwbare grondstoffen te
gebruiken. Dankzij hun functionaliteit en design,
gaat het straatmeubilair van Procity moeiteloos op in
verschillende decors.

Een lijn van Franse makelij
Omdat de behoefte naar vernieuwing, technische
kennis, produktiekwaliteit en met respect voor
authenticiteit zich niet noodzakelijk aan de andere
kant van de wereld bevindt. De producten van
PRoCiTY® worden al sinds een kwarteeuw in Frankrijk
vervaardigd. Deze locale vervaardiging, die garant staat
voor een gezonde reactiviteit en flexibiliteit, zet zich
tevens in voor het behoud van het industrieel netwerk
in Europa.

Een duurzame aanpak

Onze politiek voor het bevoorraden
van hout
Het hout is voor PROCITY® een essentiële grondstof
voor het vervaardigen van haar producten. Daarom
hanteert PROCITY® ook een duidelijk en correct beleid
voor het bevoorraden van hout:
1 - Procity bevoorraad zich enkel bij leveranciers
voorzien van het PEFC of FSC certificaat ;

Een lange levensduur
Het vervaardigen van duurzame producten is een van
de beste manieren om het milieu te respecteren. Per
slot van rekening zijn wij als bewoners van deze aarde
verantwoordelijk voor mens, plant en dier.
Daarom besteedt PROCITY® veel aandacht aan het
beschermen van de gebruikte materialen. Voor het
staal wordt er aan de anti-corosie behandeling extra
aandacht besteedt :
> Verzinking (zink rijke oppervlakte behandeling, dikte
μ70) voor de producten met een gangbaar gebruik in
een standaard omgeving : 2 jaar anti-corosie garantie,
bij een normaal gebruik.
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> Thermische verzinking ( onderdompeling in een
zinkbad van 450°C, dikte μ70) voor producten met een
intens gebruik (fietsenrekken, ...) of produkten die
blootstaan aan een agressiever klimaat (kuststroken,
met zout bestrooide winterwegen...) : 10 jaar anticorosie-garantie bij een normaal gebruik.
Vanuit dezelfde bezorgdheid voor kwaliteit en
duurzaamheid wordt de eindcoating met anti-UV-verf
gerealiseerd.

Het PROCITY® straatmeubilair is ontworpen met
de grootste zorg en wil haar grondstoffen optimal
gebruiken. Er wordt bijzonder veel zorg aan de
verpakking besteedt om onze producten in optimale
condities af te leveren.
Hiervoor worden natuurlijke en recyclebare materialen
gebruikt, zoals hout en karton.

aait het leve n

2 - PROCITY® bevoorrecht hout afkomstig uit franse
bossen. Deze locale vervaardiging draagt bij aan het
behoud van de lokale economie en vermindert de
impact van het transport ;
3 - Indien mogelijk zijn onze producten vervaardigd van
hout van lokale productie ;
4 - PROCITY® wendt zich tot lokale leveranciers ;

5 - PROCITY® wendt zich tot de houtsoorten die niet
verloren gaan tijdens het verwerkingsproces.

Het recyclen
Gedurende het hele productieprocess is PROCITY® op
zoek naar de optimalisatie van haar producten, zonder
op kwaliteit in te boeten :
- 25% van het staal vervaardigd door SPL is gerecycled,
- 100% van het afval van staal, aluminium,
PVC en hout zijn gerecycled,
- 100% van het afval (lak, verf, ...)
worden verzameld door een
vuilverwerkingsplaats.
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Social Responsibility
Het Procity® meubilair zet de gebruikers in het
middelpunt van de belangstelling van gemeente- en
bedrijfsleiders. Dankzij hun comfort, veiligheid en
design dragen onze producten bij aan het verfraaien
van openbare ruimtes.

Elke dag draagt ProCity® haar steentje bij
aan het mileu en laat zien dat efficientie en
duurzaam ondernemen moeiteloos kunnen
samensmelten. Dit is belangrijk voor ons,
maar ook voor ons netwerk verdelers en
eindgebruikers, zowel in de openbare sector
als in de privé sector.
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MATERIAAL EN NORMEN
Staal
Voldoet aan de normen NF EN 10025 en NF EN 10027-1.

Gietijzer

INHOUDSOPGAVE

Grijs gietijzer FT 25 GJL 250 of gietijzer GJS400-12. Schokbestendigheid
tot 6000 J afhankelijk van de dikte van het gietijzer.

Aluminium
> Vitrines: EN AW 6060 - NF EN 573-3.
> Palen: EN AW 6160, EN AW 6060 en EN AW 6063 - NF EN 755-2.

Hout
> Het eikenhout is voornamelijk afkomstig van onze regionale franse bossen en
PEFC-gecertificeerd. Dit hout is van nature duurzaam en aanwezig in Frankrijk.
Ook heeft dit hout geen chemische behandeling ondergaan.
> Het exotisch hout is afkomstig van bossen die FSC-gecertificeerd zijn: hun
gebruik heeft geen gevolgen zoals ontbossing. Van nature duurzaam, vereist dit
hout geen specifieke behandeling.
> Kompakt hout: vervaardigd van panelen kraftpapier, bedekt met een laag papier
aan bijde kanten. De panelen zijn doordrengt door hars en samen geperst voor
polymerisatie. Dit materiaal heeft de eigenschappen heel resistent te zijn en geen
onderhoud nodig te hebben.
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Oppervlakte behandeling :
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CONTAINER SCHUTTING/ OMHEINING

> "Thermisch verzink en gecoat": het staal wordt ondergedompeld in een
zinkbad, geslepen, geschuurd, gecoat met een primer en gecoat met anti-UV
polyurethaanverf.
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VERPAKKING
Er wordt bijzonder veel zorg aan de verpakking besteed om onze producten
in optimale condities af te leveren. Hiervoor worden verschillende materialen
gebruikt: kartonnen dozen op pallets, houten kisten, textiel hulzen,
gekartonneerde hulzen...

AFWERKING -COATING

Coating: met lakspuit aangebracht, dikte 30 µ, gemoffeld in een moffeloven bij
80°C.
> "Verzinkt en gecoat": het staal wordt geslepen, geschuurd, gecoat met een
zinklaag en gecoat met anti-UV polyesterverf.
Coating met zink: dikte 60 µ, in oven bij 180°c-200°C.
> Lak: dringt diep in de porien van het hout, bestand tegen UV-stralen, insecticide
en fungicide.
Op waterbasis. Niet ontvlambaar.
Kleuren: licht eikenhout of mahonie (aangebracht in drie lagen).

Standaard kleuren

RAL 3020

RAL 7044

RAL 3004

RAL 9010

RAL 5010

RAL 9005

RAL 6005

RAL 8017

Grijs PROCITY® Corten kleur

Speciefieke kleuren voor de Convi® lijn (gezandstraald aspect)

Blauw 700

Grijs900

Rood 100

Lak kleuren

Licht eikenhout

Mahonie

Groen 500

Droom weg in het PROCITY® meubilair, waar
comfort tot sereniteit lijdt!

INHOUDSOPGAVE
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Ref. 594008

ZITBANKEN SILAOS®
Producten met een strakke en elegante uitstraling, die aan
alle behoeften voldoen, ongeacht hun omgeving.
Kies zelf de lengte, het type leuning en de afwerking van het
hout en staal.

Armleuning Boog

Bank staal & hout

>Keuze
>
tussen 2 lengtes: 1200 en 1800 mm.
>Structuur
>
van stalen buis 30 x 50 mm. Verzinkt en gecoat in
onze kleuren, zie blz. 4.
>Zitvlak
>
en rugleuning van eikenhout, PEFC-gecertificeerd.
>Op
> voetplaten gemonteerd, verankeringshaken en
kwartslagbouten inbegrepen.

1200 mm

594000

594001

1800 mm

594002

594003

1200 mm

594005

594006

1800 mm

594007

594008

1200 mm

594010

594011

1800 mm

594012

594013

1200 mm

594015

594016

1800 mm

594017

594018

1200 mm

594115

594116

1800 mm

594117

594118

Senior Bank

Senior Bank

Speciaal ontworpen voor het comfort van senioren. Dankzij
het extra hoge zitvlak (+10 cm), de aanwezigheid van een
voetsteun en specifieke armleuningen biedt deze stoel alle
comfort voor senioren.
>Dezelfde
>
kenmerken als de SILAOS bank. Hoogte zitvlak
540 mm en voetsteun 50 x 30 mm.
3

Armleuning Klassiek

Afwerking
mahonie

Armleuning Klassiek

Bank staal
Zonder armleuning

Bank staal

1200 mm

209080

1800 mm

209081

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

2

Armleuning Club

Afwerking
licht eikenhout

>Dezelfde
>
kenmerken als de SILAOS bank. Zitvlak en
rugleuning van plaatstaal, dikte 3 mm. Verzinkt en gecoat
in onze kleuren, zie blz. 4.

Ref. 594010

Zonder armleuning

Club

Klassiek

Ref. 594018

TOEGANGSCONTROLE

1

Boog

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

Kies de vorm van de leuning
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Dankzij het extra hoge zitvlak
(+10 cm), de aanwezigheid van
een voetsteun en specifieke
armleuningen biedt deze bank
alle comfort voor senioren.

Wordt in onderdelen geleverd.

3

Ref. 209081

INFORMATIEBORDEN
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Zonder armleuning

Lengte

1

Afvalbakken

Bank staal & hout
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BANK "RIGA"

BANK "MILAN"

BANK "VERSAILLES"

Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen (staal of hout), voor
een harmonieus beeld in alle type omgevingen.

Deze bank met ultra moderne uitstraling biedt ook een
ontzettend aangenaam zitvlak.
>Lengte
>
1500 mm.
>Onderstel
>
van gietijzer, gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Zitvlak
>
en rugleuning van geperst hout, dikte 18 mm.
Afwerking mahonie.
>Plaatsing:
>
op voetplaten, verankeringspennen
inbegrepen.

Dankzij haar moderniteit en elegantie gaat deze bank
perfect op in het straatbeeld.
>Lengte
>
1500 mm.
>Onderstel
>
van gietijzer, gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Zitvlak
>
en rugleuning van geperst hout, dikte 18 mm.
Afwerking mahonie.
>Plaatsing:
>
op voetplaten, verankeringspennen inbegrepen.

1

Lengte 1500 mm - geperst hout - afwerking mahonie
Lengte 1500 mm - geperst hout - afwerking mahonie

Ref. 209438

Ref. 209439

Afvalbakken

Uitvoering van staal & hout

Uitvoering van hout

2

>Lengte
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van exotisch hout 90 x 70 mm,
FSC-gecertificeerd
>Rugleuning
>
en zitvlak van exotisch hout,
FSC-gecertificeerd. Dikte 36 mm.
Afwerking: lakverf, mahonie kleur.
>> Plaatsing: d.m.v. verankeringspennen, inbegrepen.

3

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

4

Bank uitvoering van staal en hout
Ref. 209415

Lengte 2000 mm

Bank uitvoering van hout
Ref. 209442

Lengte 2000 mm

3

TOEGANGSCONTROLE

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

2

0
200

1500

2000

395

441

820

800

816

910

460

430

1500

400

0
35

390

561

Wordt in onderdelen geleverd.

Wordt gemonteerd geleverd.

Wordt gemonteerd geleverd.
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>Lengte
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van platstaal 80 mm, dikte 8 mm, verzinkt
en gecoat in RAL 9005.
>Rugleuning
>
en zitvlak van exotisch hout, FSCgecertificeerd. Dikte 36 mm. Afwerking: lakverf,
mahonie kleur.
>Plaatsing:
>
d.m.v. verankeringspennen, inbegrepen.

Meubilair voor
ontspanning

Meubilair voor ontspanning
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BANK "PAGODE"

BANK "HERITAGE"

BANK "LOFOTEN"

BANK "BARCELONA"

Deze robuuste maar discreete bank biedt alle comfort aan
de gebruikers.
>Lengte:
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van stalen buis 80 x 80 mm, verzinkt en gecoat
in onze RAL kleuren, zie blz. 4.
>Zitvlak
>
en rugleuning van exotisch hout, FSCgecertificeerd. Afwerking: lak- of lasuurverf, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten, verankeringspennen
inbegrepen.

Deze bank met traditionele uitstraling biedt ook een uiterst
comfort aan voor de gebruikers dankzij de 27 houten latten.
>Lengte
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van gietijzet, verzinkt en gecoat in RAL 9005.
>Rugleuning
>
en zitvlak van eikenhout, PEFC-gecertificeerd.
Dikte 24 mm. Afwerking: lak- of lasuurverf, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten, verankeringspennen inbegrepen.

Een moderne bank, bestaande uit 11 houten latten. De
eerste lat van het zitvlak is breeder dan de anderen en
draagt mee aan de elegante uitstraling van de bank.
>Lengte
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van gietijzer. Verzinkt en gecoat in RAL 9005
of PROCITY® grijs.
>Zitvlak
>
en rugleuning van exotisch hout, FSCgecertificeerd. Dikte 40 mm. Afwerking:
lasuurverf, mahonie kleur.
>Plaatsing:
>
op voetplaten,
verankeringspennen inbegrepen.

De hoge kwaliteit en comfort van deze bank zullen u
aangenaam verassen.
>Lengte:
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van gietijzer. Verzinkt en gecoat in RAL 9005
of PROCITY® grijs.
>Zitvlak
>
en rugleuning van eikenhout, PEFC-gecertificeerd.
Dikte 60 mm. Afwerking: lasuurverf, mahonie kleur.
>Plaatsing:
>
d.m.v. verankeringspennen (inbegrepen).

Ref. 299443

Lengte 2000 mm - afwerking lasuurverf

Ref. 299444

Ref. 209436

Lengte 2000 mm - afwerking lasuurverf

Ref. 209437

Lengte 2000 mm

1

Ref. 209417

Lengte 2000 mm

Ref. 209418

4

3

2
4
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Afvalbakken

Lengte 2000 mm - afwerking lakverf

Lengte 2000 mm - afwerking lakverf
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Meubilair voor ontspanning
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2000
2000

446

850

700

764

450

394

425

745

430

750

1050

430

Wordt in onderdelen geleverd.

Wordt gemonteerd geleverd.

Wordt gemonteerd geleverd.

Wordt gemonteerd geleverd.
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BANK "OSLO"

BANK "AUBEL"

BANK "VERCORS"

BANK "CONVI®"

Deze discrete en tijdloze bank , verkrijgbaar in staal of hout
zullen aan al uw verwachtigen voeldoen.

Dankzij haar robuuste onderstel van gegoten staal en
optimaal comfort voor de gebruiker is deze bank al jaren een
topper!
>Lengte:
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van gietijzer. Verzinkt en gecoat in RAL 9005.
>Zitvlak
>
en rugleuning van eikenhout, PEFC-gecertificeerd.
Dikte 60 mm. Afwerking: lasuurverf, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten, verankeringspennen inbegrepen.

Deze bank met een jeugdige uitstraling maakt een
harmonieus geheel met het andere Vercors meubilair.
>Lengte:
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van stalen buis ø 60 mm, verzinkt en gecoat in
onze RAL kleuren, zie blz. 4.
>Zitvlak
>
en rugleuning van exotisch hout, FSCgecertificeerd. Dikte 40 mm. Afwerking: lasuurverf of
lakverf, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten, verankeringspennen
inbegrepen.

Geheel vervaardigd van staal, bestand tegen barre
weersomstandigheden en vandalisme. Lange levensduur
en onderhoudsarm. U zal aangenaam verrast zijn van het
comfort dat deze bank biedt.
>Lengte:
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van stalen buis 40 x 40 mm.
>Zitvlak
>
en rugleuning van geperforeerd plaatstaal,
dikte 2 mm.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze standard kleuren
of specifieke Convi® kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.

Uitvoering van staal

2

Lengte 2000 mm

Uitvoering van hout

Ref. 209445

3

>Dezelfde
>
kenmerken als de bank van staal. Zitvlak
en rugleuning van eikenhout, PEFC-gecertificeerd.
Dikte 36 mm. Afwerking: lakverf, mahoniekleur.
Ref. 209120

Lengte 1500 mm - uitvoering van staal en hout

Ref. 209400

Lengte 1800 mm - uitvoering van staal

Ref. 209121

Lengte 1800 mm - uitvoering van staal en hout

Ref. 209401

Optie: deco voetstuk van gegoten aluminium

Ref. 206108

Ref. 299446

Lengte 2000 mm - afwerking lasuurverf

Ref. 299435

Lengte 2000 mm

Ref. 209020

4

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

Lengte 1500 mm - uitvoering van staal

Lengte 2000 mm - afwerking lakverf

1
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1480 of 1800

650

2000

2000

2000

Buis Ø 76

450

420

850

844

860

740

400

Buis Ø 50

455

435
365

6
206
400

Wordt in onderdelen geleverd.

Wordt in onderdelen geleverd.

Wordt in onderdelen geleverd.

Wordt gemonteerd geleverd.
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>Lengte:
>
1500 of 1800 mm.
>Onderstel
>
van stalen buis Ø 76 mm.
>Zitvlak
>
en rugleuning van geperforeerd plaatstaal, dikte
2,5 mm. Voor extra veiligheid zijn de randen omgebogen
en de hoeken afgerond.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
>Optioneel:
>
deco voetstuk van gegoten aluminium.

Meubilair voor
ontspanning
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BANK "MERCURE"

BANK "PARIJS"

BANK "LUGANO" Ø 76 mm

BANK "ESTORIL" Ø 76 mm

Deze bank met een thermisch verzinkt onderstel staat
garant voor een lange levensduur in omgevingen met barre
weersomstandigheden.
>Lengte:
>
1500 mm.
>Onderstel
>
van stalen buis Ø 76 mm, thermisch verzinkt.
>Zitvlak
>
en rugleuning van geperforeerd plaatstaal, dikte
2,5 mm. Verzinkt en gecoat in RAL 9005.
>Doppen
>
van gegoten aluminium, gecoat in RAL 9005.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.

Vindt de charme van Parijs terug in deze bank met enkel- of
dubbelzijdig zitvlak!
De rugleuning heeft een trapezoïdale vorm.

Deze sobere en statige bank van staal is verkrijgbaar in
2 lengtes en met 4 verschillende doppen.
>Lengte
>
1500 of 1800 mm.
>Onderstel
>
van stalen buis Ø 76 mm. Verzinkt en gecoat in
onze kleuren, zie blz. 4.
>Zitvlak
>
en rugleuning van geperforeerd plaatstaal, dikte
2,5 mm.
>Voor
>
extra veiligheid zijn de randen omgebogen en de
hoeken afgerond.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.

Een statige stalen bank met ronde vormen. Verkrijgbaar in
2 lengtes en met 4 verschillende doppen.
>Lengte:
>
1800 mm.
>Onderstel
>
van stalen buis Ø76 mm. Verzinkt en gecoat in
onze kleuren, zie blz.4.
>Zitvlak
>
en rugleuning van geperforeerd plaatstaal, dikte
2 mm, omvat door een stalen buis Ø 38 mm.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.

Ref. 209145

Uitvoering met dubbelzijdig zitvlak

3

>Dezelfde
>
kenmerken als de enkelzijdige uitvoering. Met
dubbelzijdig zitvlak.

GALVANISé

Doppen:
Doppen:

Lengte 2000 mm - uitvoering met enkelzijdig zitvlak

Ref. 209447

Lengte 2000 mm - uitvoering met dubbelzijdig zitvlak

Ref. 209449

City

Agora

Kegel

Forum

Lengte 1500 mm

209300

209301

209302

209303

Lengte 1800 mm

209310

209311

209312

209313

Referenties

City

Agora

Kegel

Forum

209320

209321

209322

209323
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Lengte 1500 mm

Uitvoering met enkelzijdig zitvlak

2

>Lengte:
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van gietijzer, verzinkt en gecoat in RAL 9005.
>Rugleuning
>
en zitvlak van eikenhout, PEFC-gecertificeerd.
Dikte 45 mm. Afwerking: lasuurverf, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
d.m.v. verankeringspennen (inbegrepen).

Afvalbakken

1

Meubilair voor
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2088

Wordt in onderdelen geleverd.
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ZITBANKEN

2

3

3

4

BANK "LUBLIN"

BANK "Mora"

BANK "LUtON"

BANK "MORA" JUNIOR

BANK SILAOS® JUNIOR

Deze robuuste bank van gietijzer en
hout is een referentie op het gebied van
parkmeubilair.
>Lengte:
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van gietijzer. Afwerking:
verzinkt en gecoat in "metaalgrijs".
>Rugleuning
>
en zitvlak van eikenhout,
PEFC-gecertificeerd, dikte 40 mm.
Afwerking: lasuurverf, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten,
verankeringspennen inbegrepen.
>Deze
>
bank is makkelijk op niveau te
zetten dankzij de 3 staven van RVS
achteraan de bank.

Het comfort van deze bank zal U
aangenaam verassen, en dit binnen
een schappelijk budget.
>Lengte:
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van gietijzer. Afwerking:
verzinkt en gecoat in "metaal grijs".
>Rugleuning
>
en zitvlak van eikenhout,
PEFC-gecertificeerd, dikte 36 mm.
Afwerking: lasuurverf, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten d.m.v.
verankeringspennen (inbegrepen).

Deze bank van staal en
grenenhout associeren comfort
en budgetvriendelijkheid.
>Lengte:
>
1200 en 2000 mm.
>Onderstel
>
van platstaal, breedte 80 mm,
dikte 8 mm. Afwerking: verzinkt en gecoat
in RAL 9005.
>Rugleuning
>
en zitvlak van grenenhout,
dikte 36 mm. Afwerking: lasuurverf,
mahonie kleur.
>Plaatsing:
>
d.m.v. verankeringspennen
(inbegrepen).

Een opvallende en kleurrijke bank voor de peuters!
>Lengte:
>
1500 mm.
>Hoogte
>
zitvlak: 270 mm.
>Onderstel
>
van gietijzer, verzinkt en gecoat in RAL 3020, rood,
RAL 1023, geel, RAL 6018, groen, RAL 5010, blauw).
>Rugleuning
>
en zitvlak van eikenhout, PEFC-gecertificeerd.
Afwerking: lasuurverf, zie bovenstaande RAL kleuren.
>Plaatsing:
>
d.m.v. verankeringspennen (inbegrepen).

Een kleurrijke bank, geschikt voor basis- en kleuterscholen.
>Lengte:
>
1500 mm.
>Hoogte
>
zitvlak:
• uitvoering "kleuterschool": 270 mm.
• uitvoering "basisschool": 390 mm (voorzien van 2 extra
houten latten).
>Structuur
>
van stalen buis 30 x 50 mm, verzinkt en gecoat in onze
kleuren (RAL rood 3020, geel 1023, groen 6018, blauw 5010).
>Zit> en rugvlak van eikenhout, PEFC-gecertificeerd. Afwerking:
lakverf.
>Plaatsing:
>
op voetplaten, d.m.v. verankeringspennen
(inbegrepen).

Lengte 2000 mm

Ref. 209480

Lengte 2000 mm

Ref. 209484

Lengte 1200 mm

Ref. 209413

Lengte 2000 mm

Ref. 209414

Lengte 1500 mm - afwerking veelkleurig

Ref. 299010

Lengte 1500 mm - afwerking éénkleurig

Ref. 299011

Uitvoering "kleuterschool"
Hoogte zitvlak 270 mm - afwerking veelkleurig

Ref. 299002

Hoogte zitvlak 270 mm - afwerking éénkleurig

Ref. 299003

3

Afvalbakken
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Uitvoering "basisschool"

2

Hoogte zitvlak 390 mm - afwerking veelkleurig

Ref. 299000

Hoogte zitvlak 390 mm - afwerking éénkleurig

Ref. 299001

4

Uitvoering "basisschool"
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BANKEN ZONDER LEUNING
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6 7

BANK ZONDER LEUNING "SILAOS®"

BANK ZONDER LEUNING "RIGA"

BANK ZONDER LEUNING "PAGODE"

BANK ZONDER LEUNING "OSLO"

Vervaardigd van staal of van PEFC-gecertificeerd hout
bieden deze banken een simpele en ecologische oplossing.

Een strak design voor een stevige en comfortabele bank.

De aanvulling van de bank Pagode, voor een harmonieus
straatbeeld.
>Lengte:
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van stalen buis 80 x 80 mm, verzinkt en gecoat
in onze RAL kleuren, zie blz. 4.
>Zitvlak
>
van exotisch hout, FSC-gecertificeerd. Afwerking:
lak- of lasuurverf, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten, verankeringspennen
inbegrepen.

Deze bank neemt weinig ruimte in beslag maar geeft niet in
op het gebruikscomfort. Vervaardigd van staal of van staal
en hout.

1

3

Uitvoering vervaardigd van staal & hout

>Lengte:
>
1200 en 1800 mm.
>Structuur
>
van stalen buis 30 x 50 mm. Verzinkt en gecoat
in onze kleuren, zie blz. 4.
>Zitvlak
>
van eikenhout, dikte 36 mm, PEFC-gecertificeerd.
Afwerking: lasuurverf, zie blz. 4.
>Op
> voetplaten gemonteerd, verankeringspennen
inbegrepen.
2

4

>Dezelfde
>
kenmerken als de uitvoering van staal en hout.
Zitvlak van plaatstaal, dikte 3 mm. Verzinkt en gecoat in
onze kleuren, zie blz. 4.
Uitvoering van staal en hout
Afwerking
licht eikenhout

Afwerking
mahonie

1200 mm

594031

594032

1800 mm

594033

594034

209182

1800 mm

209183

Lengte 2000 mm - afwerking lakverf

Ref. 299187

Lengte 2000 mm - afwerking lasuurverf

Ref. 299193

6

Uitvoering van staal en hout

>Lengte:
>
1500 mm.
>Onderstel
>
van stalen buis Ø 76 mm, verzinkt en gecoat in
onze RAL kleuren, zie blz. 4.
>Zitvlak
>
van eikenhout, PEFC-gecertificeerd. Dikte 36 mm.
Afwerking: lakverf, mahonie kleur.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
>Optioneel:
>
deco voetstuk van gegoten aluminium.
7

Uitvoering van staal

>Dezelfde
>
kenmerken als de bank van staal en hout.
Zitvlak van geperforeerd plaatstaal, dikte 2,5 mm. Voor
extra veiligheid zijn de randen omgebogen en de hoeken
afgerond. Verzinkt en gecoat in onze RAL kleuren, zie blz. 4.

5

Lengte 2000 mm - Uitvoering van staal & hout

Ref. 209186

Lengte 1500 mm - Uitvoering van staal en hout

Ref. 209188

Lengte 2000 mm - Uitvoering van hout

Ref. 209185

Lengte 1500 mm - Uitvoering van staal

Ref. 209160

Optie: deco voetstuk van gegoten aluminium

Ref. 206108

3

Uitvoering van staal
1200 mm

Uitvoering van hout

>Lengte
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van exotisch hout 93 x 93 mm, FSCgecertificeerd
>Zitvlak
>
van exotisch hout, FSC-gecertificeerd. Dikte 36 mm.
Afwerking: lasuurverf, mahonie kleur.
>> Plaatsing: rechtstreeks in beton te storten.
Verankeringspennen inbegrepen.

Uitvoering vervaardigd van staal

Lengte

Uitvoering van staal & hout

>Lengte
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van platstaal : 80 mm, dikte 8 mm, verzinkt en
gecoat in RAL 9005.
>Rugleuning
>
van exotisch hout, FSC-gecertificeerd.
Dikte 36 mm. Afwerking: lakverf, mahonie kleur.
>Plaatsing:
>
d.m.v. verankeringspennen, inbegrepen.

6

Afvalbakken
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BANKEN ZONDER LEUNING

1

2

3

4

BANK ZONDER LEUNING "LUGANO"
Ø 76 mm

BANK ZONDER LEUNING "ESTORIL"
Ø 76 mm

BANK ZONDER LEUNING "VERCORS"

BANK ZONDER LEUNING "CONVI®"

Voor het comfort en veiligheid is het zitvlak vervaardigd
van plaatstaal met omgebogen randen. Ook kan deze bank
gepersonaliseerd worden dankzij de keuze van de doppen.
>Lengte
>
1500 mm.
>Onderstel
>
van stalen buis Ø 76 mm. Verzinkt en gecoat in
onze kleuren, zie blz. 4.
>Zitvlak
>
van geperforeerd plaatstaal, dikte 2,5 mm. Voor
extra veiligheid zijn de randen omgebogen en de hoeken
afgerond.
>Keuze
>
tussen 4 doppen.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.

Een ontzettend stevige bank. Keuze tussen 4 verschillende
doppen.
>Lengte:
>
1800 mm.
>Onderstel
>
van stalen buis Ø76 mm. Verzinkt en gecoat in
onze kleuren, zie blz.4.
>Zitvlak
>
van geperforeerd plaatstaal, dikte 2 mm, omvat door
een stalen buis Ø 38 mm.
>Keuze
>
tussen 4 doppen.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.

Een originele uitvoering met armleuningen.
>Lengte:
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van stalen buis Ø 60 mm. Verzinkt en gecoat in
onze kleuren, zie blz.4.
>Zitvlak
>
van exotisch hout, FSC-gecertificeerd. Dikte 36 mm.
Afwerking: lakverf, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten, verankeringspennen inbegrepen.

Deze bank met een vrijdragende structuur biedt een hoog
gebruikscomfort.
>Lengte:
>
2000 mm.
>Onderstel
>
van stalen buis 40 x 40 mm.
>Zitvlak
>
van geperforeerd plaatstaal, dikte 2 mm.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze standard kleuren of
specifieke Convi® kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.

Lengte 2000 mm - afwerking lakverf

Ref. 299189

Lengte 2000 mm - afwerking lasuurverf

Ref. 299181

3
Kegel

Forum

Referenties 209330 209331 209332 209333

Doppen:

City

Agora

Kegel

Forum

Referenties 209340 209341 209342 209343
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2
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STAHULP
2

3

4

5

STAHULP "CONVI®"

STAHULP "LUGANO"

STAHULP "OSLO"

STAHULP "ESTORIL"

STAHULP "Silaos®"

Deze stahulp verfraait voetgangerszones (bushaltes,
marktplaatsen, schooluitgangen,…) een biedt
voetgangers de gelegenheid om even uit te rusten.
>Stalen
>
buis 40 x 40 mm. Zitvlak van stalen buis Ø 76 mm.
>Lengte:
>
760 mm. Hoogte boven maaiveld: 1100 mm.
Totale hoogte: 1280 mm.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz.4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
>Mogelijkheid
>
om deze uitneembaar te maken dankzij de
bodemhulzen.

Deze comfortabel stahulp is ook te combineren met het
andere straatmeubilair van de Lugano lijn.
>Onderstel
>
van stalen buis Ø 76 mm.
>Keuze
>
tussen 4 doppen.
>Zitvlak
>
van geperforeerd plaatstaal, dikte 2,5 mm. Voor
extra veiligheid zijn de randen omgebogen en de hoeken
afgerond.
>Lengte
>
zitvlak: 900 mm. Totale lengte: 1112 mm.
Diepte zitvlak: 250 mm.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.

Deze discrete en comfortabele stahulp
neemt weinig plaats in beslag op de
bestrating.
>Onderstel
>
van stalen buis Ø 76 mm.
>Zitvlak
>
van geperforeerd plaatstaal,
dikte 2,5 mm. Voor extra veiligheid zijn
de randen omgebogen en de hoeken
afgerond.
>Lengte
>
zitvlak: 900 mm. Diepte zitvlak:
250 mm.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze
kleuren, zie blz.4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te
storten.
>Optioneel:
>
deco voetstuk van gegoten
aluminium.

Een model dat op subtiele weize en
harmonieus geheel maakt met de andere
Estoril straatmeubelen.
>Onderstel
>
van stalen buis Ø 76 mm.
>Keuze
>
tussen 4 doppen.
>Zitvlak
>
van geperforeerd plaatstaal,
dikte 2 mm, omvat door een stalen
buis Ø 38 mm.
>Lengte
>
zitvlak: 900 mm. Totale lengte:
1112 mm. Diepte zitvlak: 345 mm.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze
kleuren, zie blz.4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te
storten.

Een subtiele verbinding van hout en
staal, ook te combineren met de andere
straatmeubelen van de Silaos® lijn.
>Onderstel
>
van stalen buis 30 x 50 mm.
>Zitvlak
>
van eikenhout, dikte 36 mm,
PEFC-gecertificeerd. Afwerking: licht
eikenhout of mahonie.
>Lengte
>
zitvlak: 600 mm.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze
kleuren, zie blz.4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te
storten.

Stahulp Convi®

Ref. 209165

Bodemhulzen

Ref. 203402

Doppen:

City

Agora

Kegel

Forum

Referenties

209175

209176

209177

209179

Lengte 900 mm

Ref. 209161

Optie: deco voetstuk van
gegoten aluminium

Ref. 206108

Doppen:
Referenties

2

City

Agora

Kegel

Bodemhulzen

3

Ref. 594046

Afwerking mahonie

Ref. 594045

Forum

209155 209156 209157 209146

4

Afwerking licht eikenhout
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Stoelen

1 tot 4
1

Stoelen & ligstoelen SILAOS®
Individueel comfort in openbare plaatsen. Uitvoeringen
van staal of staal en hout.

Stoel Staal & hout

Afwerking
licht eikenhout

Afwerking
mahonie

594100

594101

Armleuning Club

594103

594104

Armleuning Klassiek

594106

594107

Armleuning Boog

STOEL "MILAN"

STOEL "Versailles"

Een uiterst comfortabele en elegante stoel !
>Lengte:
>
600 mm.
>Hoogte
>
zitvlak: 395 mm.
>Structuur
>
van gietijzer, verzinkt en gecoat in onze kleuren,
zie blz. 4.
>Zit> en rugvlak van geperst hout, dikte 18 mm. Afwerking:
lasuurverf, mahonie kleur.
>Plaatsing;
>
op voetplaten gemonteerd,
verankeringspennen inbegrepen.

Een klassiek design en een comfortabel zitvlak.
>Lengte:
>
600 mm.
>Structuur
>
van gietijzer, verzinkt en gecoat in onze kleuren,
zie blz. 4.
>Zit> en rugvlak van geperst hout, dikte 18 mm. Afwerking:
lasuurverf, mahonie kleur.
>Plaatsing;
>
op voetplaten gemonteerd, verankeringspennen
inbegrepen.
Ref. 209471

Lengte 600 mm - geperst hout - afwerking mahonie
Ref. 209470

Lengte 600 mm - geperst hout - afwerking mahonie

5

Stoel Senior Senior

Speciaal ontworpen voor het comfort van senioren.
Dankzij het extra hoge zitvlak (+10 cm), de aanwezigheid
van een voetsteun en specifieke armleuningen biedt deze
stoel alle comfort voor senioren.

2

Zelfde kenmerken als de stoel Silaos, hoogte van het
zitvlak: 540 mm, voetsteun 50 x 30 mm.
Afwerking
licht eikenhout

Afwerking
mahonie

594108

594109

Armleuning Klassiek

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

2

6

Ligstoel

Zelfde kenmerken als de stoel Silaos, diepte van het
zitvlak 1265 mm, hoogte van het zitvlak 340 mm.
Afwerking
licht eikenhout

Afwerking
mahonie

594110

594111

Lengte 1200 mm

Zelfde kenmerken als de stoel Silaos, zonder
armleuningen, zit- en rugvlak van staal, dikte 3 mm.
Verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.

3

209090

600

4

390

600

910

5

460

Lengte 600 mm

TOEGANGSCONTROLE

Stoel van staal

820

4

Dankzij het extra hoge zitvlak (+10 cm),
de aanwezigheid van een voetsteun
en specifieke armleuningen biedt deze
stoel alle comfort voor senioren.

395

3

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

6

350

Wordt gemonteerd geleverd.

Wordt gemonteerd geleverd.
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>Lengte:
>
600 mm
>Structuur
>
van staal 30 x 50 mm, verzinkt en gecoat in
onze kleuren, zie blz. 4.
>Rug>
en zitvlak van eikenhout, dikte 36 mm, PEFCgecertificeerd. Afwerking: lasuurverf, zie blz. 4.
>Plaatsing;
>
op voetplaten gemonteerd,
verankeringspennen inbegrepen.

5
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PICNIC TAFELS
3

PICNIC GEHEEL SILAOS®

PICNIC GEHEEL "CôME"

Een compleet aanbod, samentestellen naar wens, om
vorm te geven aan aangename picnic ruimtes.
Gemeenschappelijke kenmerken :
>Structuur
>
van stalen buis 30 x 50 mm.
>Latten
>
van eikenhout, dikte 36 mm, PEFCgecertificeerd. Afwerking: lasuurverf, zie blz. 4.
>Plaatsing;
>
op voetplaten gemonteerd,
verankeringspennen inbegrepen.
Items :
>Zitbank
>
van staal & hout of staal (zie blz. 8).
>Zitbank
>
zonder leining van staal & hout of staal
(zie blz. 20).
>Stoelen
>
van hout en staal (zie blz. 26).
>Stoelen
>
van staal (zie blz. 26).
>Stoel
>
voor senioren (zie blz. 26).
>Lage
>
tafel (bestaat uit 4 latten, hoogte 500 mm).
>Picnic
>
tafel (bestaat uit 6 latten, hoogte 750 mm).
Afwerking
licht eikenhout

Afwerking
mahonie

1 Lage tafel

Ref. 594120

Ref. 594121

2 Tafel

Ref. 209460

Ref. 209464

1

Een strak design met een nauwkeurige afwerking: dit
geheel draagt bij aan de elegantie en moderniteit van de
openbare ruimtes.
Gemeenschappelijke kenmerken :
>Exotisch
>
hout, FSC- gecertificeerd. Afwerking: lassurverf,
zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
d.m.v verankeringspennen.
Items :
>Tafel:
>
l 1800 x b 810 x h 760 mm.
>ZItbank
>
zonder leuning: l 1800 x b 300 x h 450 mm.
Tafel + 2 zitbanken

Ref. 209462

Tafel

Ref. 209465

Zitbank

Ref. 209466
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PICNIC TAFELS

31

1

2

3

PiCNIC TAFEL "RIGA"

PICNIC TAFEL "SEVILLE"

PICNIC TAFEL VOOR KINDEREN

Deze picnic tafel beschikt over 4 zitplaatsen met
individuele rugleuning. Ook beschikbaar in uitvoering voor
personen met beperkte mobiliteit (extra lang tafel blad).
>Afmetingen
>
standard uitvoering:
l 1500 x b 1300 x h 750 mm
>Afmetingen
>
uitvoering PBM: l 2000 x b 1300 x h 750 mm.
>Structuur
>
van plat staal, verzinkt en gecoat in RAL 9005.
>Zitvlak,
>
rugleuning en tafelblad van geperst hout,
dikte 18 mm, mahonie kleur.
>Plaatsing:
>
d.m.v. verankeringspennen (inbegrepen).

Deze picnic tafel is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: standard
of voor personen met beperkte mobiliteit.
>Afmetingen
>
standard uitvoering:
l 2000 x b 1320 x h 710 mm.
>Afmetingen
>
uitvoering PBM: l 2000 x b 1320 x h 710 mm.
>Structuur
>
van gegoten staal, verzinkt en gecoat in RAL
9005.
>Latten
>
van exotisch hout, FSC-gecertificeerd. Afwerking:
lasuurverf, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
d.m.v. verankeringspennen (inbegrepen).

Een kleurrijke picnic tafel voor de kinderen.
>Afmetingen:
>
1500 x 1500 mm.
>Hoogte
>
zitvlak:
• uitvoering "kleuterschool": 290 mm.
• uitvoering "basisschool": 390 mm.
>Latten
>
van eikenhout, PEFC-gecertificeerd. Afwerking: lakverf,
veelkleurig of éénkleurig.
>Plaatsing:
>
d.m.v. verankeringspennen (inbegrepen).

Ref. 209461

Picnic tafel Seville - standard uitvoering

Ref. 209468

Picnic tafel Riga - uitvoering PBM

Ref. 209463

Picnic tafel Seville - uitvoering PBM

Ref. 209469

Ref. 208080

Ht d’assise 290 mm - finition monochrome

Ref. 208081

Uitvoering "basisschool"

Ref. 209463
Uitvoering PBM*
*PBM : Personen met Beperkte Mobiliteit

Ht d’assise 390 mm - finition multicolore

Ref. 208085

Ht d’assise 390 mm - finition monochrome

Ref. 208086

Ref. 209468

Ref. 209469
Uitvoering PBM*

3

Ref. 208080
1500

950

0
150

*

Wordt in onderdelen geleverd.

440

290

20
0
410

750

0

PBM

430

750

ering

430

Uitvo

Wordt in onderdelen geleverd.

Wordt in onderdelen geleverd.

Wordt gemonteerd geleverd.
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Ref. 209461

950

1

Ht d’assise 290 mm - finition multicolore

Afvalbakken

Picnic tafel Riga - standard uitvoering

Uitvoering "kleuterschool"
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Tussen ons breed gamma afvalbakken
vervaardigd van staal of hout, vindt U alle
oplossingen voor de netheid van openbare
ruimtes.
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Afvalbakken
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1 2

3

4 tot 7

AFVALBAK "COLOGNE"
60 & 30 liter

AFVALBAK "BARCELONE"
60 liter

AFVALVAK "SILAOS®"
30 & 50 liter

Een elegante uitvoering die in alle openbare ruimtes z’n
plaats vindt!
De halfronde uitvoering die op de bestrating bevestigd
kan worden maar ook op een muur is geschikt voor kleine
openbare ruimten.

De dubbele ring van staal, onderaan en bovenaan de
afvalbak, dragen bij aan de stevigheid van deze afvalbak.
>Houten
>
afvalbak, FSC-gecertificeerd. Dikte 22 mm.
>Afwerking:
>
lakverf, kleur eikenhout of mahonie.
>Boven>
en onderringen van aluminium, RAL 7044.
>Centrale
>
sokkel van staal Ø76mm, verzinkt en gecoat.
>Afmetingen:
>
Ø 400 mm, hoogte 860 mm.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
>Binnenbak
>
inbegrepen
>Vuilniszakken
>
60 l (niet inbegrepen).

Deze milieuvriendelijke afvalbakken (PEFC- gecertificeerd
hout, gerecycled staal) maken een mooi geheel met de
Silaos® zitbanken.

7

Ref. 208063

Afvalbak 30 liter op voet

Ref. 208062

Afvalbak 30 liter - uitvoering
voor muurbevestiging

Ref. 208064

Uitvoering van staal - 50 liter

>Afvalbak
>
van plaatstaal, met laser-gesneden.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Verkrijgbaar
>
met of zonder deksel.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
>Vuilniszakken
>
50 l (niet inbegrepen).

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

Afvalbak 60 liter

3

Afvalbakken

Ref. 208066

Halfronde uitvoering - 30 liter

>Afmetingen:
>
Ø 510mm, hoogte 600 mm.
>Binnenbak
>
inbegrepen.
>Vuilniszakken
>
30 l (niet inbegrepen).

Uitvoering van staan en hout 30 of 50 liter

Uitvoering van staal en hout
Inhoud

Afwerking
licht eikenhout

Afwerking
mahonie

l 460 x b 270 x h 725 mm

30 Liter

594130

594131

l 395 x b 395 x h 630 mm

50 Liter

594134

594135

50 Liter

594136

594137

30 Liter

594132

594133

Zonder deksel

1

Met deksel
l 395 x b 395 x h 630 mm
Met deksel - kantelbaar
l 460 x b 270 x h 870 mm

5

Ref. 594137 (50L)

Uitvoering van staal - 50 liter

2

Zonder deksel - l 460 x b 270 x h 725 mm

594140

Met deksel - l 460 x b 270 x h 870 mm

594141

6

7

Ref. 594133 (30L)

Ref. 594141 (50L)

TOEGANGSCONTROLE

2

Corbeille 60 litres

6
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Ronde uitvoering - 60 liter

tot

>Afvalbak
>
van eikenhout, PEFC-gecertificeerd. Dikte 22 mm.
>Afwerking:
>
lasuurverf, kleur eikenhout of mahonie.
>Frame
>
van staal, verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Verkrijgbaar
>
met of zonder deksel.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
>Vuilniszakken
>
30 l of 50 l (niet inbegrepen).

Ref. 594133 (30L)

INFORMATIEBORDEN

1

>Houten
>
afvalbak, FSC-gecertificeerd. Dikte 22 mm.
>Afwerking:
>
lakverf, kleur eikenhout of mahonie.
>Binnenbak
>
inbegrepen.
>Afmetingen:
>
Ø 470, hoogte 650 mm.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
>Vuilniszakken
>
60 l (niet inbegrepen).

4

35

Ref. 594134 (50L)
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Afvalbakken
2 3

4 5

6

AFVALBAK "RIGA"
50 liter

AFVALBAK "LOFOTEN"
60 liter

AFVALBAK "SEVILLE"
100 liter

AFVALBAK "VENISE"
80 liter

Deze afvalbak met moderne uitstraling is voorzien van een
plaatje om cigaretten te doven.
>Afvalbak
>
van eikenhout, dikte 22 mm, PEFC-gecertificeerd.
>Afwerking:
>
lasuurverf, kleur eikenhout of mahonie.
>Binnenbak
>
inbegrepen.
>Bovenring
>
van polyester RAL 7044.
>Afmetingen:
>
420 x 400 mm, hoogte 1150 mm.
>Structuur
>
van plaatstaal, dikte 8 mm, verzinkt en gecoat
in onze kleuren, zie blz. 4.
>Vuilniszakken
>
50 l (niet inbegrepen).

Deze afvalbak is verkrijgbaar in hout of staal en met een
voet van gietijzer of voetplaat.
>Afvalbak
>
van exotisch hout, dikte 22 mm, FSCgecertificeerd of van staal, dikte 8 mm.
>Afwerking
>
van het hout: lasuurverf, kleur eikenhout of
mahonie.
>Afwerking
>
van het staal: verzinkt en gecoat in onze kleuren,
zie blz. 4.
>Binnenbak
>
inbegrepen.
>Keuze
>
tussen 2 uitvoeringen:
• op voetstuk van gietijzer: Ø 500 mm, hoogte 930 mm.
• op voetplaat: Ø 500 mm, hoogte 780 mm.
>Deksel
>
van staal, voorzien van slot met driekant sleutel.
>Vuilniszakken
>
60 l (niet inbegrepen).

De ideale afvalbak voor groenvoorzieningen.
Vervaardigd van hout, deze afvalbakken gaan perfect op in hun
omgeving.
>Afvalbak
>
van exotisch hout, dikte 22 mm, FSC-gecertificeerd.
>Afwerking
>
van het hout: lasuurverf, kleur eikenhout of mahonie.
>Afmetingen:
>
• Octogonale uitvoering: Ø 470, hoogte 938 mm.
• Rechthoekige uitvoering: 320 x 475 mm, hoogte 930 mm.
>Handvaten
>
van aluminium.
>Structuur
>
van thermsich verzinkt staal.
>Plaatsing:
>
d.m.v. verankeringspennen, inbegrepen.
>Vuilniszakken
>
100 l (niet inbegrepen).

Kies voor moderniteit in uw stad!
Samen met de andere producten van de lijn Venise kunt U een
mooi geheel samen stellen.

Ref. 208077

Uitvoering met Uitvoering met
voetstuk van
voetplaat
gietzijzer

1
2 Afvalbak van staal en hout

Ref. 208076

Ref. 208074

3 Afvalbak van staal

Ref. 208075

Ref. 208073

4 Afvalbak 100 liter - octogonale

Ref. 208068

5 Afvalbak 100 liter - rechthoekige

Ref. 208067

Ref. 208060

Afvalbak 80 liter

6

4
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Afvalbak 50 liter

>Stalen
>
afvalbak laser-gesneden.
>Afmetingen:
>
Ø 470 x hoogte 750 mm.
>Deksel
>
voorzien van slot met vierkantsleutel.
>Verzinkt
>
en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
d.m.v. verankeringspennen, inbegrepen.
>Binnenbak
>
inbegrepen.

Afvalbakken

1
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5

3

500

475

210

150

43
5

930

938

780

1125

320

470

475

750

Ø 470
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6

AFVALBAK "VANOISE"
40 liter

AFVALBAK "CEVENNES"
60 liter

AFVALBAK "SAINTONGE"
40 liter

AFVALBAK "VERCORS"
40 liter

Stalen afvalbak met laterale sokkel.
>Voorzien
>
van een binnenbak van thermisch verzinkt
plaatstaal 8/10e met 2 handvatten van staaldraad, dikte
5 mm, vergrendeling d.m.v driekantsleutel.
>> Verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz.4.
>> Zelfklevend «tidyman» pictogram inbegrepen.

Afvalbak op cylindervormige stalen voet, binnenin
voorzien van een kruissteun voor de bevestiging op de
bestrating.
>Voorzien
>
van een binnenbak thermisch verzinkt
plaatstaal 8/10e met 2 handvatten van staaldraad, dikte
5 mm, vergrendeling d.m.v. driekantsleutel.
>Verzinkt
>
en gecoat in onze kleuren, zie blz.4.
>Zelfklevend
>
«tidyman» pictogram inbegrepen.

Afvalbak op onderstel van stalen buis Ø 76 mm, voorzien
van deksel en 4 doppen naar keuze.
>Bak
>
vastgeklemd door 2 horizontale, halve-circelvormige
beugels van platstaal waarvan één opgetild kan worden
om de bak in een hoek van 45° te kantelen.
>Optioneel:
>
binnenbak van thermisch verzinkt plaatstaal
8/10e, voorzien van 2 handvatten van staaldraad, dikte
5 mm. Optioneel: vergrendeling met driekantsleutel.
>Verzinkt
>
en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Zelfklevend
>
«tidyman» pictogram inbegrepen.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.

Voor een harmonieus straatbeeld kunt U deze afvalbak
combineren met de andere Vercors straatmeubelen
(zie blz. 15 en 23).
>Dezelfde
>
kenmerken als de afvalbak Saintonge.
>Stalen
>
buis Ø 60 mm.

2 Doorkijk uitvoering

>Zelfde
>
karakteristieken als de Vanoise afvalbak, zonder
stalen bekleding om de afvalzak volledig zichtbaar te
houden.

4 Doorkijk uitvoering

>Zelfde
>
karakteristieken als de Vanoise afvalbak, zonder
stalen bekleding om de afvalzak volledig zichtbaar te
houden.

Vercors zonder binnenbak

Ref. 208210

Vercors met binnenbak

Ref. 208211

Afvalbakken

1 2

6

1 Afvalbak Vanoise met laterale sokkel Ø 60 mm

Ref. 208203

Afvalbak Vanoise met laterale sokkel Ø 60 mm,
dop agora

Ref. 208205

3 Afvalbak Cevennes

Ref. 208201

Doppen:

2 D
 oorkijk uitvoering - Afvalbak Vanoise met laterale
sokkel Ø 76 mm

Ref. 208208

4 Doorkijk uitvoering - Afvalbak Cevennes

Ref. 208199

Zonder binnenbak

208220 208221 208222 208224

 oorkijk uitvoering - Afvalbak Vanoise met laterale
D
sokkel Ø 76 mm, dop Agora

Met binnenbak

208225 208226 208227 208229

Ref. 208209

Agora

Kegel

Forum
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Ref. 208211

Ø 540

750

30

944

Ref. 208208

Buis Ø 273
Voetplaat Ø 300
Ø 273

2

Ø 60

Ref. 208199
200

Ø 60 pa
of afgeroal: recht met dop
nd uitein
de

Ø 76
194

300

Dikte 1,5

500

1

250

Dikte 1,5mm

1000

835

641

815

30

Dikte 1mm

Dop keuze
naar

blokkerende beugel

532

1100

Dikte 1

Blokkerende beugel

Ø 540

Ref. 208221

1

2
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Ref. 208203
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Ref. 208201

Afvalbakken
1 tot 4

5 6

7 8

AFVALBAK "MORVAN" EN "AUNIS"
40 of 90 liter

ARFVALBAK "convi®"
50 liter

ARFVALBAK "convi®"
30 en 80 liter

De sierlijk gebogen stalen buis 40 x 40 mm en hun
opvallende vorm maken deze afvalbak eigen aan de Convi®
lijn.
>Lengte:
>
490 mm, hoogte boven maaiveld: 1100 mm,
totale lengte: 1280 mm.
>Frame:
>
stalen buis 40 x 40 mm, gebogen.
>Deksel:
>
aluminiumplaat, gelakt, dikte 3 mm.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren of
speciefieke Conviviale kleuren, zie blz. 4.
>Bak
>
van thermisch verzinkt plaatstaal, dikte 3 mm.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
>Vuilniszakken
>
50 l (niet inbegrepen).

Afvalbak bestaande uit staal en kunststof. Kies voor een
kleine of grote uitvoering. De kleine uitvoering (30 liter)
bestaat met muurbevestiging of op paal.
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Ref.

1 Morvan 40 liter Ø 385 mm

720

310

500

208000

2 Morvan 90 liter Ø 445 mm

980

385

770

208001

3 Aunis 40 liter Ø 385 mm

720

310

500

208002

4 Aunis 90 liter Ø 445 mm

980

385

770

208003

Paal Ø 60 mm

1250

208019

1

7

6 «Doorkijk» afvalbak
>Zelfde
>
eigenschappen als de Convi® afvalbak.
>Doorzichtige
>
vuilniszakken hebben het voordeel dat
men er geen zware noch gevaarlijke objecten kan in
deponeren.
5 Afvalbak

Ref. 208050

6 Afvalbak - doorkijk uitvoering

Ref. 208155

Uitvoering 30 Liter

>Stalen
>
buis 40 x 40 mm.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze standard kleuren of
specifieke Conviviale kleuren, zie blz. 4.
>Afvalbak
>
van kunststof. Kleur: antraciet.
>Verkrijgbaar
>
met of zonder deksel.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten of
muurbevestiging.
>Vuilniszakken
>
30 l (niet inbegrepen).
8

Uitvoering 80 Litres

>Zelfde
>
kenmerken als de uitvoering 30 liter.
>Voorzien
>
van deksel.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
>Vuilniszakken
>
80 l (niet inbegrepen).

7 Afvalbak 30 liter - Paal bevestiging

3

Afvalbak 30 liter - Muurbevestiging

5

Afvalbakken

Afvalbakken van polyethyleen, vormvast, UV-bestendig en
duurzaam. Keuze tussen 2 maten.
>Binnenbak
>
van thermisch verzinkt staal, voorzien van
handvatten.
>Opening
>
d.m.v. driekantsleutel. Deksel vergrendelt
automatisch.
>Plaatsing:
>
muurbevestiging. Optioneel: bevestiging aan paal
(alleen uitvoering 40 liter).
>Plaatsing:
>
op de bestrating (uitvoering 90 liter).
>Kleur:
>
zie kleurenpalet.

el

Ge

8 Afvalbak 80 liter - Met deksel

Met deksel

Zonder deksel

Ref. 208056

Ref. 208055

Ref. 208057

Ref. 208054

Ref. 208051
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Afvalbakken

>Emmer:
>
elektrolytisch verzinkt 8/10e, voorzien van
handvatten.
>Opening
>
d.m.v. driekantsleutel, vergrendeling d.m.v.
van slagpen.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie
blz.4.
>Optioneel:
>
deco voetstuk van gegoten aluminium.

AFVALBAK "Gascogne" - 60 liter

AFVALBAKKEN "Esterel" - 40 liter

Stalen afvalbakken, 3 uitvoeringen:
1 Laterale sokkel van stalen buis Ø 76 mm en beugel van gegoten
aluminium. Keuze tussen 4 doppen.
2 Centrale sokkel van stalen buis Ø 76 mm. Plaatsing: rechtstreeks in beton
te storten of te gebruiken met het Serrubloc systeem om deze uitneembaar te
maken.
3 Afvalbak geplaatst op een asbakpaaltje.

Stalen afvalbak, 2 uitvoeringen:
4 Op poot van gegoten aluminium Ø 270 mm. Plaatsing:
rechtstreeks in beton te storten of te gebruiken met het
Serrubloc® systeem om deze uitneembaar te maken.
5 Op cyclindervormige stalen poot met kruissteun voor de
bevestiging op de bestrating.

Stalen afvalbakk, 2 uitvoeringen:
6 Beugel van gelakt plaatstaal, met voorgeboorde
schroefogen voor muurbevestiging.
7 Beugel voor bevestiging op palen Ø 76 mm (bushalte,
ronde palen, informatieborden, Province hek, Trio hek,…)
of 80 x 80 mm (bushalte met vierkante palen).

City

Agora

Kegel

Forum

Laterale sokkel

208117

208118

208120

208116

Asbakpaaltje +
afvalbak

208165

208166

208167

208168

Centrale sokkel

208110

Optioneel: deco voetstuk

4 Gascogne afvalbak met poot van gegoten aluminium

Ref. 208100

Esterel met muurbevestiging

Ref. 208150

5 Gascogne afvalbak met cylindervormige poot

Ref. 208101

Esterel op paal Ø 76 mm

Ref. 208142

Serrubloc® Ø 145

Ref. 206559

Esterel op paal 80 x 80 mm

Ref. 208141

6

4

206108

1
2

Dekse1l ,2
Dikte

3

Bak 1,5
Dikte
Ø 347

340

Buis Ø 76

5

Deksel
Dikte 1,2

3

643

4

AFVALBAK "Guyenne" - 40 liter

MEUBILAIR VOOR
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tot

545

1

6 7

Poot van
gegoten
aluminium
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190

Bak
Dikte 1,5

400

5

3

400
Ø 357

7
324

Deksel
Dikte 1,2
545

6

Afvalbakken

>Deksel
>
met versmalde opening om het lozen van
huisvuil tegen te gaan.

4 5
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GEMEENSCHAPPELIJKE
KENMERKEN - AFVALBAK
"GUYENNE", "GASCOGNE" EN
"ESTEREL" :

1 tot 3

Meubilair voor
ontspanning

43

Bak
Dikte 1,5
Ø 347
40

7
Uitvoering met asbakpaaltje
Ref. 208166

INFORMATIEBORDEN

42

900

Afvalbakken

44

1830

900

1830

45

2

3

AFVALBAK "GUYENNE"
VOOR HET SORTEREN VAN AFVAL

AFVALBAK VOOR HET SORTEREN
VAN AFVAL

CONTAINER SCHUTTING

Plaats de afvalbakken samen per 2 of 3, op een centrale sokkel.
Kies zelf de kleur van elke afvalbak.
Voor de eigenschappen van deze afvalbakken zie blz. 42. Het geheel
is samengesteld uit:
A Een standaard afvalbak Guyenne op laterale sokkel, met
binnenbak. Verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
B Eén of 2 bijkomen afvalbakken (met binnenbak) en
bevestigingsstukken. Verzinkt en gecoat in onze kleuren,
zie blz. 4.

Geheel bestaande uit 3 afvalbakken en bekleding van
en panelen van kompakt hout, afwerking mahonie
kleur.
>Bekleding
>
van thermsich verzinkt staal.
>Afmetingen:
>
1060 x 370 x h 600 mm.
>Voorzien
>
van 3 binnenbakken. Inhoud 50 liter.
>Plaatsing:
>
op voetplaten, verankeringspennen
inbegrepen.
>Deksels
>
van geperst hout, gelakt in onze kleuren,
zie blz. 4.
Optioneel
>Kit
> met zelfklevende pictogrammen voor het sorteren
van afval.
Afvalbak voor het sorteren van afval

Ref.

City

208135

Agora

208136

Kegel

208137

Forum

208139

Bijkomende afvalbak
met binnenbak en
bevestigingsstukken,
zonder voet

Wanden l 900 x h 1450 mm

Ref. 208091

Wanden l 1830 x h 1450 mm

Ref. 208092

1830

1830

Voorbeeld:
6 palen + 2 wanden lengte 900 mm+ 3 wanden lengte 1830 mm

1830

1830

1830

Ref.

208130

Voorbeeld:
4 palen + 2 wanden lengte 900 mm + 1 wand lengte 1830 mm

2
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1830

1830

1830

1

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

B Bijkomende afvalbakken

Ref. 208134

Ref. 208090

Wordt in onderdelen geleverd.

INFORMATIEBORDEN

Ref. Guyenne
afvalbak met
binnenbak op
laterale voet

Kit met zelfklevende pictogrammen voor het sorteren van afval.
Afmetingen van de pictogrammen: 185 x 160 mm.

Palen op voetplaten

900

Doppen

Wanden
>Wanden
>
van hoogwaardig composiet hout.
>Lengte:
>
900 of 1830 mm.
>Hoogte:
>
1450 mm.
Palen
>Palen
>
van hoogwaardig composiet hout,
UV-bestendig.
>Hoogte
>
1600 mm.
>Dop
>
van aluminium.
>Plaatsing:
>
op voetplaten.

900

A Standaard afvalbak

Ref. 208078

1830

Afvalbakken

Optioneel
>Kit
> met zelfklevende pictogrammen voor het sorteren van afval.

Voorbeeld: 4 palen + 3 wanden lengte 1830 mm

Deze moduleerbare schutting past zich perfect aan
uw benodigheden. Kies de aantal palen en panelen
voor een op maat gemaakte container schutting.

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

1

Meubilair voor
ontspanning

1830

Een breed assortiment producten om de stad
te voorzien van alle nodige uitrustingen wat
2-wielers betreft.
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MODULEERBARE FIETSLEUNINGEN
"DECO"

Meubilair voor
ontspanning

FIETSLEUNINGEN & OVERKAPPINGEN

2

3

3

1 FIETSLEUNING 3 PLAATSEN
ENKELZIJDIG
City

Agora

Kegel

Afvalbakken

Het fietsenrek bij uitstek: functioneel, decoratief en
moduleerbaar.
1 tot 6 Moduleerbare Deco fietsleuningen
>Keuze
>
tussen 5 doppen.
>Startmodule
>
enkel- of dubbelvoudig.
>Aanbouwmodule,
>
enkel- of dubbelzijdig, 6 plaatsen.
>Geschikt
>
voor alle soorten fiesten.
>Vervaardigd
>
van stalen buis Ø 76 mm en beugels Ø 22 mm.
Ruimte tussen 2 beugels: 50 mm.
>Afwerking:
>
thermsich verzinkt (reeks mercure) of
thermsich verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten, verankeringspennen
meegeleverd.

4

Forum Mercure

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

207365 207360 207361 207367 207002

2 FIETSLEUNING 3 PLAATSEN
DUBBELZIJDIG
City

Agora

Kegel

Forum Mercure

207355 207350 207351 207356 207022

3 FIETSLEUNING 6 PLAATSEN
ENKELZIJDIG
City

Agora

Kegel

Forum Mercure

207315 207310 207311 207316 207003

City

Agora

Kegel

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

4 FIETSLEUNING 6 PLAATSEN
DUBBELZIJDIG
Forum Mercure

207325 207320 207321 207326 207023

5 AANBOUWMODULE 6 PLAATSEN
ENKELZIJDIG
Agora

Kegel

Forum Mercure

207335 207330 207331 207336 207004

City

6 AANBOUWMODULE 6 PLAATSEN
DUBBELZIJDIG
City

Agora

Kegel

5

Forum Mercure

Kegel

Agora

Forum

Mercure
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City

207345 207340 207341 207346 207064

dubbelzijdig:
550
enkelzijdig: 37
4

4
106

1
220

275

120

Voetplaat Ø 180

Buis Ø 76
Buis Ø 22

50

250

Buis 35 x 35

Vergewis U van het
Procity® label

300

300

4

6

INFORMATIEBORDEN

280

285

465
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FIETSLEUNINGEN

1

2

3

4

MODULEERBAAR FIETSENREK
"CONVI®"

FIETSSTEUN "CONVI®"

FIETSBEUGEL "DUO"

Extra veiligheid voor tweewielers (2 bevestigingspunten:
frame en wiel).
>Stalen
>
buis 70 x 70 en 40 x 40 mm.
>Afgeronde
>
diamantdop van gegoten aluminium.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 3.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten of op
voetplaten.

Deze elegante fietsleuning geschikt voor 2 fietsen
houdt het wiel perfect vast. Ook biedt deze uitvoering
extra veiligheid voor fietsen en brommers
(2 bevestigingspunten: frame en wiel).
>Keuze
>
tussen 4 doppen: City, Agora, Kegel en Forum.
>Afwerking:
>
thermisch verzinkt en gecoat in onze kleuren,
zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.

BEUGEL VOOR BROMMERS EN
FIETSEN

Ref. 207385

Aanbouwmodule+ 3 klembeugels

Ref. 207386

Extra klembeugel (één stuk)

Ref. 207387

Ref. 297380

City
Referentie

Agora

Kegel

Forum

207412 207413 207414 207416

3

• Thermisch verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
Keuze tussen 4 doppen: City, Agora, Kegel en Forum.
• Thermisch verzinkt.
Dop "Mercure" van gegoten aluminium, zwart gelakt.
>Stalen
>
buis Ø 76 en 50 mm.
>Totale
>
hoogte: 1100 mm (exclusief dop), lengte
1200 mm.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
>Optioneel:
>
deco voetstuk.

Uitvoering met vlag
>Dezelfde
>
kenmerken als de standaard uitvoering, met
mast Ø 76 mm en vlag. Verzinkt en gecoat in onze kleuren,
zie blz. 4. Totale hoogte 2900 mm voor een perfecte
zichtbaarheid.

City

2
THER
VERZMISCH
INKT

Agora

Kegel

Forum Mercure

Standaard leuning

207523 207521 207522 207525 207520

Leuning met mast

207533 207531 207532 207535
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1520
BuisØ 40

191

TOEGANGSCONTROLE

750

Buis Ø 76

680

–
206108

Optioneel: deco voetstuk

1

1

Afvalbakken

Ref. 207380

Op voetplaaten

Standaard uitvoering

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

Startmodule + 3 klembeugels

In beton te storten

Dankzij de apart te verkrijgen vlag zijn deze fietsbeugels
van ver zichtbaar.

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

Dankzij de diagnale plaatsing nemen de fietsen 30%
minder plaats in op het voetpad. Bovendien stoten
de fietsen niet tegen elkaar. U kiest zelf voor de best
geschikte opstelling: de rekken zijn enkel- of dubbelzijdig,
kunnen onbeperkt worden uitgebreid en de klembeugels
kunnen vrij worden geörienteerd.
>Startmodule:
>
3 plaatsen, enkelzijdig.
>Aanbouwmodule:
>
3 plaatsen, enkelzijdig.
>Dubbelzijdig:
>
toegevoegde klembeugels.
>Zonder
>
klembeugels kan de module worden gebruikt door
gemotoriseerde tweewielers.
>Frame:
>
stalen buis 70 x 70 en 40 x 40 mm.
>Afgeronde
>
diamantdop van gegoten aluminium.
>Klembeugels:
>
stalen buis Ø 22 mm. Geschikt voor alle
soorten fiesten, zelf te monteren.
>Afwerking:
>
thermisch verzinkt en gecoat in onze kleuren,
zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten (bevestigingsbeugels
inbegrepen).

Meubilair voor
ontspanning
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BuisØ 22

2
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FIETSBEUGEL "TROMBONE"

BEUGEL VOOR BROMMERS "DECO"

FIETSBEUGEL "LISBONNE"

FIETSENREK 6 PLAATSEN

De klassieke fietsbeugel die weinig plaats in neemt!

De handige oplossing voor het parkeren van fietsen en
brommers.
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen :
• Thermisch verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
Keuze tussen 4 doppen: City, Agora, Kegel en Forum.
• Thermisch verzinkt.
Dop "Mercure" van gegoten aluminium, zwart gelakt.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
>Optioneel:
>
deco voetstuk.

Een elegante fietsbeugel, waar zowel
het wiel als het kader van de fiets
aan bevestigd kan worden. Zie ook
het straathek Lisbonne (Volume 1
«Straatmeubilair & toegangscontrole»,
blz. 23).
>Stalen
>
buis 80 x 40 mm en 35 x 35 mm.
>Hoogte
>
boven maaiveld: 870 mm.
>Breedte:
>
750 mm.
>Afwerking:
>
thermisch verzinkt of
thermisch verzinkt en gecoat in onze
kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te
storten.

MUURKLEM - VAST OF
VERSTELBAAR

>Stalen
>
buis Ø 60 mm.
>Hoogte
>
boven maaiveld 1000 mm.
>Breedte
>
625 mm.
>Afwerking:
>
thermisch verzinkt of thermisch verzinkt
en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
Thermisch verzinkt

Ref. 201050

Thermisch verzinkt en gecoat

Ref. 201051

H
THERMISKCT
VERZIN
City

Uitvoering met motief
>Dezelfde
>
kenmerken als de standaard uitvoering, met plaat
van plaatstaal (dikte 3 mm), motief plasma-gesneden.
Thermisch verzinkt

Ref. 201052

Thermisch verzinkt en gecoat

Ref. 201053

Referenties

Agora

Kegel

Forum

Mercure

207512 207510 207511 207514 207500
206108

Optie: deco voetstuk

Fietsbeugel Lisbonne
thermisch verzinkt

Ref. 207540

Fietsbeugel Lisbonne
thermisch verzinkt en gecoat

Ref. 207541

Rechtstreeks op de muur te
bevestigen, schroefwerk niet
inbegrepen. Afstand tussen de
beugels: 50 mm.
>Afwerking:
>
thermisch verzinkt.
>Optioneel:
>
klempaaltje van thermisch
verzinkt staal met zwarte plastic dop.
Kan uitgerust worden met 1 tot 4
vaste of verstelbare klemmen.
>Plaatsing
>
van het paaltje:
rechtstreeks in beton te storten.
Verstelbare muurklem

Ref. 204730

Vaste muurklem

Ref. 204702

Klempaaltje

Ref. 204733

Ref. 204700

Fietsenrek 6 plaatsen
thermisch verzinkt en gecoat

Ref. 204711

5

3

2

Fietsenrek 6 plaatsen
thermisch verzinkt

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

Standaard uitvoering

Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en
gecoat in onze kleuren, zie blz. 4. Speciaal
ontworpen om onder een overkapping te
worden opgesteld. Dubbelzijdige insteek,
afwisselend hoog en laag.
>Plaatsing:
>
los op te stellen of op de
bestrating te bevestigen (openingen
10 mm).
>Schroefwerk
>
niet inbegrepen.

H
THERMISKCT
IN
Z
R
VE

TOEGANGSCONTROLE

1200

5

4

4

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

1

1

450

750

2
Buis Ø 1

Buis 50

x 50

550
370

50

x
Buis 35

277

35

100

388

515

300

Buis 80 x 40

2
Buis Ø 2

772

265

400

300

870

2

Buis 35 x 35

1980

50

189 164

580

480
40 180

Buis Ø 60

20
0

Afvalbakken

1

Meubilair voor
ontspanning
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FIETSLEUNINGEN

FIETSENREK INFINITE -MODULEERBAAR

FIETSENREK 16 PLAATSEN

Een budgetvriendelijk fietsenrek dat de mogelijkheid biedt
aanbouwmodules bij te voegen naar wens. Stalen buis
30 x 30 mm en Ø 16 mm. Geschikt voor alle type fietsen.
Afstand tussen de beugels: 50 mm.
>Plaatsing:
>
los op te stellen of op de bestrating te bevestigen
(openingen Ø 13 mm). Schroefwerk niet inbegrepen.
>Startmodule
>
3 plaatsen, lengte 900 mm.
>Aanbouwmodule
>
2 plaatsen, lengte 838 mm.
>Afwerking:
>
thermisch verzinkt.

Dubbelzijdig fietsenrek (8 plaatsen aan elke zijde) van
thermsich verzinkt staal. Zijwanden groen gelakt met
fietslogo (inbegrepen).
>Plaatsing:
>
op voetplaten (openingen 13 mm).
Schroefwerk niet inbegrepen.

FIETSOVERKAPPING - 5 PLAATSEN
ALUMINIUM OF STAAL

Ref. 204760

Fietsoverkapping Aluminium zonder wanden

Ref. 529260

Fietsoverkapping - aanbouwmodule

Ref. 529261

Fietsoverkapping + zijwanden + achterwand

Ref. 529265

Fietsoverkapping Staal zonder wanden

Ref. 529250

Fietsoverkapping Staal - aanbouwmodule zonder wanden

Ref. 529251

zijwanden (2 stuks)

Ref. 529270

achterwand in 2 delen

Ref. 529271

Fietsenrek 5 plaatsen

Ref. 204719

Dak
>Polycarbonaat
>
kanaalplaten, dikte 10 mm, UV-bestendig.

Aanbouwmodule

Ref. 204706

A Infinite startmodule 3 plaatsen

Ref. 204715

>Aanbouwmodule
>
van 5 plaatsen.
>Afmetingen:
>
l 2550, h 2150, b 1977 mm.

B Infinite aanbouwmodule 2 plaatsen

Ref. 204716

Plaatsing
>Rechtstreeks
>
in beton te storten.

OPTIE: ZIJ- EN ACHTERWANDEN
EN FIETSREKKEN

A Module initial 3 places

1977 625

Zij- en achterwanden

H
THERMISKCT
VERZIN

>Polycarbonaat
>
kanaalplaten, dikte 10 mm, UV-bestendig.

Fietsenrek 5 plaatsen

B Extension 2 places

>Fietsenrek
>
van thermisch verzinkt staal. Fietsbeugels zijn
afwisselend hoog en laag. Goede inklemming van het wiel.
>Plaatsing:
>
los op te stellen of op de bestrating te
bevestigen (openingen Ø 10 mm).
>Schroefwerk
>
niet inbegrepen.

1827

Infinite 5 plaatsen (3+2)

Support cycles 16 places

Structuur
>Buizen
>
Ø 50 mm, geanodiseerd aluminium of thermisch
verzinkt staal. Aan elkaar te koppelen d.m.v. beugels van
gegoten aluminium, bevestiging met RVS schroeven.
>Afmetingen:
>
l 2576, h 2150, b 1977 mm.

Buis Ø 50

Afvalbakken

3

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN
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2150

FIETSLEUNINGEN & OVERKAPPINGEN

2514

72

Buis Ø 22

80

856

166 138

50

TOEGANGSCONTROLE

De "Infinite 5 plaatsen" bestaat uit een startmodule
van 3 plaatsen en een aanbouwmodule van 2 plaatsen.

Buis Ø 35

600

Buis 30 x 30

Voetplaat 35

x 80 x 6

Voorbeeld: overkapping aluminium + aanbouwmodule
+ zij- en achterwanden + fietsenrek (optioneel)

INFORMATIEBORDEN
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OVERKAPPINGEN

2

3

OVERKAPPING "HALVEMAAN"

OVERKAPPING "CONVI®"

OVERKAPPING "DECO"

Deze stevige en elegante overkapping zullen fietsen
doeltreffend beschermen tegen weer en wind.

Geef een moderne uitstraling aan het straatbeeld met deze
overkapping!

Dankzij de keuze van de doppen kunt U een coherent geheel
samen stellen met het andere straat meubilair.

Structuur

Structuur

Structuur

>Palen
>
en dwarsliggers van aluminium , bevestigd d.m.v.
schroeven in voegen.

>Stalen
>
buis 100 x 60 mm.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.

>Palen
>
van aluminium Ø 76 mm.
>> Beugels en deco voetstukken van gegoten aluminium.
>> Voorzien van fietsenrek 6 plaatsen. Thermisch verzinkt en gecoat
in dezelfde kleur als de overkapping.

Dak
>Dwarsliggers
>
van staal 50 x 30 mm.
>Dak
>
van polycarbonaat kanaalplaten, dikte 10 mm, UV-bestendig.

lxhxb

Ref.

Halvemaan overkapping 2800 x 2110 x 2365
startmodule

529030

Halvemaan overkapping 2800 x 2110 x 2365
aanbouwmodule

529031

1

H
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OPTIES: WANDEN EN AANBOUWMODULES
>Zijwanden
>
geleverd per paar.
>Achterwand
>
bestaat uit 2 elementen voor het basismodule en uit
1 element voor de aanbouwmodule.
>Frame
>
van aluminium.
>Dak
>
van polycarbonaat kanaalplaten, dikte 10 mm.

>Achterwand
>
+ beugels: Ref. 529151 + 6 x Ref. 207000.
>Zijwanden
>
+ beugels : Ref. 529150 + 8 x Ref. 207000.
>Achterwand
>
+zijwanden + beugels: Ref. 529150 + Ref. 529151
+ 10 x Ref. 207000.

Aanbouwmodules

Afwerking
>Gecoat
>
in onze kleuren, zie blz.4.

Plaatsing
>Rechtstreeks
>
in beton te storten.

>Het
> is mogelijk om de basismodule van de deco aluminium
overkapping uit te breiden met aanbouwmodules van telkens
6 plaatsen. Basismodule en aanbouwmodules moeten
tegelijkertijd gemonteerd worden.

Aanbouwmodule
>Het
> is mogelijk om de basismodule uit te breiden met
aanbouwmodules van telkens 1300 mm.
lxhxb

Ref.

Basismodule

2700 x 2100 x 2300

529610

Aanbouwmodule

1300 x 2100 x 2300

529611

City

Agora

Kegel

Forum

Fietsoverkapping - zonder zij- en achterwanden
529120

529121

529122

529124

Aanbouwmodule - zonder zij- en achterwanden

Optie zij- en achterwanden
Zijwanden (per paar)

529616

529140

Achterwand voor basismodule
(bestaat uit 2 elementen)

529615

Optie: zij- en achterwanden

Achterwand voor aanbouwmodule
(bestaat uit 1 element)

529617

Zijwanden (2 stuks)

529150

Achterwand in 2 delen

529151

Beugel

207000

Voorbeeld: startmodule + aanbouwmodule + 2 achterwanden+ 2 zijwanden
+ 5 fietsbeugels (ons raadplegen voor uitvoering zonder fietsbeugels).
2253

6
Buis Ø 7
2350

Totale hoogte: 2713

Halvemaan overkapping startmodule
+ aanbouwmodule.

300

2726

Zij- en achterwanden en beugels zijn optioneel.

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

Afwerking en plaatsing
>Thermsich
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten, d.m.v. uitzetpluggen
(meegeleverd).

>Thermsich
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.

Opstelmogelijkheden

TOEGANGSCONTROLE

Fietsenrek
>Inbegrepen
>
bij de ref. 529030 en 529031.
>Fietsenrek
>
6 plaatsen, stalen buis Ø 22 mm, bevestigd
aan de dwarsliggers d.m.v. RVS schroeven (meegeleverd).
Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de overkapping.

Afwerking

Dak
>Frame
>
bestaande uit 2 aluminium goten en dwarsliggers van
aluminium 40 x 60 mm die d.m.v. beugels aan de palen bevestigd
worden.
>Bogen
>
van aluminium.
>Polycarbonaat
>
kanaalplaten, dikte 6 mm, UV-bestendig.

Wanden van doorzichtige polycarbonaat kanaalplaten, dikte
10 mm, UV-bestendig. Omvat door een aluminium frame.
>Zijwanden
>
geleverd per paar, te bevestigen aan de palen d.m.v.
beugels.
>Achterwand
>
te bevestigen aan de palen d.m.v. beugels.
>Beugels
>
zijn apart te bestellen (niet inbegrepen bij de zij- en
achterwanden).

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

Dak en wwanden
>Dwarsliggers
>
en goot van aluminium.
>Dak
>
van polycarbonaat kanaalplaten, dikte 6 mm, UVbestendig.
>Zijwanden
>
van witte PVC panelen, dikte 10 mm.

OPTIE: ZIJ- EN ACHTERWANDEN +
AANBOUWMODULES

Afvalbakken
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FIETSLEUNINGEN & OVERKAPPINGEN

OVERKAPPINGEN

59

MULTIFUNCTIONELE OVERKAPPING

Optioneel: zij- en achterwanden, aanbouwmodules
en fietsenrek

Deze moduleerbare overkapping biedt de mogelijkheid om
aanbouwmodules bij te voegen naar wens. Ook verkrijgbaar
met ingebouwde LED verlichting.

Zij- en achterwanden
Wanden van polycarbonaat kanaalplaten, dikte 10 mm, UVbestendig, met aluminium frame.
>Zijwanden:
>
lengte 959 mm, hoogte 1740 mm, dikte 23 mm.
>Achterwanden:
>
l 1150 x h 1740, dikte 23 mm.

Brommer- en fietsoverkapping

Dankzij een diepte van 2 meter geeft deze overkapping extra
bescherming aan brommers.
Verstelbare voeten.

Aanbouwmodules

Overkapping voor een overdekte voetgangersdoorgang
(mogelijkheid om naar wens aanbouwmodules toe te voegen).
Voorzien van verstelbare voeten om een eventueel niveauverschil
op te vangen. Optioneel: achterwanden.

>Afmetingen:
>
lengte 2500 x hoogte 2635 x breedte 2170 mm.

Afvalbakken

Overkapping voor overdekte doorgang

Fiets- en brommerleuningen
>Zie
> blz. 48.

Structuur

Overkapping

>Stalen
>
buis 80 x 80 mm, met verstelbare voeten op voetplaten.
>> Thermisch verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz.4.
>> Basismodule: l 2500 x h 2635 x b 2090 mm.

Basismodule zonder zij- en achterwanden

Ref. 529040

Aanbouwmodule zonder zij- en achterwanden

Ref. 529041

Dak

Voorbeeld:
Overkapping + 6 aanbouwmodules + 1 zijwand + 7 achterwanden.

Overkapping -Uitvoering met LED verlichting

>Frame
>
bestaande uit 2 dwarsliggers en 2 goten van aluminium,
gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Polycarbonaat
>
kanaalplaten, dikte 6 mm, UV-bestendig.

LED verlichting (enkel voor uitvoering met LED verlichting)
>LED
>
strip wordt in fabriek gemonteerd.
>De
> electriciteit moet worden aangesloten door een vakman, 220V.
Stroombreker niet inbegrepen.

Basismodule zonder zij- en achterwanden

Ref. 529040L

Aanbouwmodule zonder zij- en achterwanden

Ref. 529041L

H
THERMISKCT
IN
Z
R
VE

Optioneel
Optie zijwanden

Ref. 529042

Optie achterwand voor basismodule*

Ref. 529043

Optie achterwand voor aanbouwmodule*

Ref. 529048

Voorbeeld:
Brommer- en fietsoverkapping
+ 4 aanbouwmodules
+ 1 zijwand
+ 5 fietsleuningen Deco

1 Abri Voûte cycles & motos

H
THERMISKCT
VERZIN

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

*Dienen als zijwand voor de overkappingen voor overdekte doorang.

Optie LED verlichting,
wordt in de fabriek gemonteerd.

odule
basism
m
5000 m

odules
nbouwm
a
A
dule
basismo
2500 mm
m
m
0
250

2 Overkapping voor overdekte doorgang
4160
mm

2090
mm
Wordt in onderdelen geleverd.

Voorbeeld: Brommer- en fietsoverkapping + 2 aanbouwmodules + 2 zijwanden + 3 achterwanden + 6 fietsleuningen Trombone.

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

2

Voorbeeld: Basismodule + 4 aanbouwmodules

0 mmules
25ou0wmod
Aanb

TOEGANGSCONTROLE
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Omdat de verfraaiing van openbare plaatsen
het dagelijks leven aangenamer maakt, biedt
PROCITY® een breed assortiment producten
rond bomen en planten.
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3

PLANTENBAK "PROVINCE"

PLANTENBAK "CONVI®"

PLANTENBAK "SARLAT"

Binnenbakken

Forum

Kegel

Agora

City

b x l x h (mm)

Optie
waterreservoir

Binnenbak van
thermsich
verzinkt
plaatstaal

Binnenbak van
polyester

Binnenbak van
polyester met
openingen voor
hijsogen

800 x 800 x 750

201260

201510

201520

201606

1000 x 500 x 750

201255

201511

201521

201607

800 x 800 x 750

201250

201512

201522

201606

1000 x 500 x 750

201256

201513

201523

201607

800 x 800 x 750

201251

201514

201524

201606

1000 x 500 x 750

201257

201515

201525

201607

800 x 800 x 750

201264

201516

201526

201606

1000 x 500 x 750

201259

201517

201527

201607

Optie hijsogen

Optie: zitbankje Estoril

Het design van deze bloembakken past op subtiele wijze bij het
andere Convi straatmeubilair.
Structuur
>nderstel
>
van stalen buis 40 x 40 mm, thermisch verzinkt.
>Buitenwanden
>
van thermisch verzinkt plaatstaal.
>Verkrijgbaar
>
met 3 verschillende binnenbakken:
• Binnenbak van thermisch verzinkt plaatstaal
• Binnenbak van polyester
• Uitneembare binnenbak van polyester (voorzien van
openingen voor hijsogen).
>Verstelbare
>
voeten.
Afwerking
>Thermisch
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Gemonteerd
>
geleverd.
Optioneel
>Waterreservoir
>
(niet geschikt voor de binnenbak van thermsich
verzinkt plaatstaal).
>Hijsogen
>
(enkel geschikt voor de binnenbak van polyester voorzien
van de nodige openingen).
Binnenbakken

b x l x h (mm)

Structuur
>Onderstel
>
van stalen buis, thermisch verzinkt.
>Wanden
>
van hout, PEFC-gecertificeerd.
>Verkrijgbaar
>
met 3 verschillende binnenbakken:
• Binnenbak van thermisch verzinkt plaatstaal
• Binnenbak van polyester
• Uitneembare binnenbak van polyester (voorzien
van openingen voor hijsogen).
>Verstelbare
>
voeten.
Afwerking
>Verzinkt
>
en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Hout
>
bewerkt met lak, mahonie kleur.
>Gemonteerd
>
geleverd.
Optioneel
>Waterreservoir
>
(niet geschikt voor de binnenbak van
thermsich verzinkt plaatstaal).
>Hijsogen
>
(enkel geschikt voor de binnenbak van
polyester voorzien van de nodige openingen).

650 x 650 x 700

201276

Binnenbak van
polyester

201170

Optie

Binnenbak van poly- waterreservoir
ester met openingen
voor hijsogen

201174

201600

900 x 900 x 800

201277

201171

201175

201601

1050 x 1050 x 1050

201278

201172

201176

201602

1250 x 1250 x 1150

201279

201173

201177

201603

Optie hijsogen

201291

Optie
waterreservoir

Binnenbak van
thermsich
verzinkt
plaatstaal

Binnenbak van
polyester

Binnenbak van
polyester met
openingen voor
hijsogen

800 x 800 x 813

201266

201531

201534

201610

1000 x 500 x 813

201267

201532

201535

201611

Optie hijsogen

De combinatie van staal en hout maakt van deze
plantenbakken een verfijnd straatmeubel.

Binnenbak van
thermsich verzinkt
plaatstaal

201291

2

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

Deze klassieke plantenbak biedt een keuze tussen 4 doppen.
Structuur
>Onderstel
>
van stalen buis Ø 76mm, thermisch verzinkt.
>Buitenwanden
>
van thermisch verzinkt plaatstaal.
>Verkrijgbaar
>
met 3 verschillende binnenbakken:
• Binnenbak van thermisch verzinkt plaatstaal
• Binnenbak van polyester
• Uitneembare binnenbak van polyester (voorzien van
openingen voor hijsogen).
>Verstelbare
>
voeten.
Afwerking
>Thermisch
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Gemonteerd
>
geleverd.
Optioneel
>Waterreservoir
>
(niet geschikt voor de binnenbak van thermsich
verzinkt plaatstaal).
>Hijsogen
>
(enkel geschikt voor de binnenbak van polyester voorzien
van de nodige openingen).

Binnenbakken

b x l x h (mm)

Afvalbakken

2

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

1

201291

TOEGANGSCONTROLE

Speciaal ontworpen om tussen plantenbakken geplaatst te worden.
Deze banken worden met het nodige bevestigingsmateriaal
geleverd.
>Geperforeerd
>
plaatstaal, dikte 2 mm, omvat door een stalen buis.
>>Verzinkt
>
en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
Estoril zitbankje - lengte 1800 mm

Ref. 201300

1

Ref. 201173
Ref. 201260 + 201300

Meubilair voor
ontspanning
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PLANTENBAKKEN
2

3

4

PLANTENBAK "VENISE"

PLANTENBAK "SILAOS®"

PLANTENBAK "Orsay"

PLANTENBAK "Olbia"

Geef een moderne uitstraling aan het straatbeeld met
deze plantenbakken.

Neem ook een kijkje naar het andere Silaos® meubilair voor
een harmonieus straatbeeld.

De vorm en het motief van het plaatstaal maken deze
plantenbak extra stevig.

Deze plantenpak past zowel in een modern als ik een
klassiek straatbeeld.

Structuur
>Onderstel
>
van stalen buis, thermisch verzinkt.
>Buitenwanden
>
van thermisch verzinkt plaatstaal, dikte
2 tot 4 mm.
>Verkrijgbaar
>
met 3 verschillende binnenbakken:
• Binnenbak van thermisch verzinkt plaatstaal
• Binnenbak van polyester
• Uitneembare binnenbak van polyester (voorzien van
openingen voor hijsogen).
>Verstelbare
>
voeten.
Afwerking
>Thermisch
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Gemonteerd
>
geleverd.
Optioneel
>Waterreservoir
>
(niet geschikt voor de binnenbak van
thermsich verzinkt plaatstaal).
>Hijsogen
>
(enkel geschikt voor de binnenbak van polyester
voorzien van de nodige openingen).

Structuur en afwerking
Zie kenmerken van plantenbak Venise.

Structuur
>Onderstel
>
van stalen buis, thermisch verzinkt.
>Verkrijgbaar
>
met 3 verschillende binnenbakken:
• Binnenbak van thermisch verzinkt plaatstaal
• Binnenbak van polyester
• Uitneembare binnenbak van polyester (voorzien van
openingen voor hijsogen).
>Buitenwanden
>
van thermisch verzinkt plaatstaal, dikte
1 mm.
>Verstelbare
>
voeten.
Afwerking
>Thermisch
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Gemonteerd
>
geleverd.
Optioneel
>Waterreservoir
>
(niet geschikt voor de binnenbak van
thermsich verzinkt plaatstaal).
>Hijsogen
>
(enkel geschikt voor de binnenbak van polyester
voorzien van de nodige openingen).

Structuur en afwerking
>Zie
> plantenbak Venise.
Optioneel
>Waterreservoir
>
(niet geschikt voor de binnenbak van
thermsich verzinkt plaatstaal).
>Hijsogen
>
(enkel geschikt voor de binnenbak van polyester
voorzien van de nodige openingen)
>Hoek
>
zitbank (zie blz. 20 voor kenmerken). De afmetingen
van de bank zijn afgesteld op die van de verschillende
plantenbakken.

Optioneel
>Waterreservoir
>
(niet geschikt voor de binnenbak van
thermsich verzinkt plaatstaal).
>Hijsogen
>
(enkel geschikt voor de binnenbak van polyester
voorzien van de nodige openingen).

Binnenbakken

b x l x h (mm)

Binnenbak van
polyester

800 x 800 x 600

201272

201500

201501

201235

1000 x 1000 x 800

201273

201502

201503

201236

1200 x 1200 x 900

201240

201504

201505

201237

Optie hijsogen
Binnenbakken

b x l x h (mm)

Binnenbak van
polyester met
openingen voor
hijsogen

Optie
waterreservoir

Binnenbak van
thermsich
verzinkt
plaatstaal

201291

Binnenbakken

Optie
waterreservoir

Binnenbak van
thermsich
verzinkt
plaatstaal

Binnenbak van
polyester

Binnenbak van
polyester met
openingen voor
hijsogen

800 x 800 x 600

201270

201190

201191

201235

1000 x 1000 x 800

201271

201192

201193

201236

1200 x 1200 x 900

201269

201194

201195

201237

Ø x h ( mm)
Ø 950 x H. 700

2

Optie hijsogen

Binnenbak van
thermsich
verzinkt
plaatstaal

Binnenbak van
polyester

Binnenbak van
polyester met
openingen voor
hijsogen

201274

201440

201441

Optie
waterreservoir

Binnenbakken

b x l x h (mm)

Optie
waterreservoir

Optie hoek
zitbank

201543

201235

209190

201541

201544

201236

209191

201542

201545

201237

209192

Binnenbak van
thermsich
verzinkt
plaatstaal

Binnenbak van
polyester

Binnenbak van
polyester met
openingen voor
hijsogen

800 x 800 x 600

201275

201540

1000 x 1000 x 800

201288

1200 x 1200 x 900

201289

Optie hijsogen

201291

201238

201291

Afvalbakken

1
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Ref. 201544 + 209191
201291

3
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PLANTEN & BOMEN

Optie hijsogen

4
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Ref. 201274

Ref. 201192
Ref. 201542
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PLANTENBAK "BREST"
Deze plantenbak is helemaal vervaardigd van hout,
verkrijgbaar in vele afmetingen en met 2 verschillende
doppen.

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

Afvalbakken

Structuur
>Onderstel
>
van hout, FSC-gecertificeerd.
>Wanden
>
van hout, FSC-gecertificeerd.
>Keuze
>
tussen 2 doppen: Kegel of City.
>Verkrijgbaar
>
met 3 verschillende binnenbakken:
• Binnenbak van thermisch verzinkt plaatstaal
• Binnenbak van polyester
• Uitneembare binnenbak van polyester (voorzien van
openingen voor hijsogen).
>Verstelbare
>
voeten.
Afwerking
>Hout
>
bewerkt met 3 lagen lak in vloeistoffase of
microporeuse lak in onze kleuren, zie blz. 4.
>Gemonteerd
>
geleverd.
Optioneel
>Waterreservoir
>
(niet geschikt voor de binnenbak van
thermsich verzinkt plaatstaal).
>Hijsogen
>
(enkel geschikt voor de binnenbak van polyester
voorzien van de nodige openingen).

Ref. 201421

Houte bewerkt met lak in vloeistoffase
Hout bewerkt met microporeuse lak

Kegel
Optie

Binnenbak van
thermsich verzinkt
plaatstaal

Binnenbak van
polyester

500 x 500 x 550

201350

201354

201358

201352

201356

201360

201615

650 x 650 x 650

201281

201364

201368

201280

201366

201370

201616

b x l x h (mm)

Binnenbak van poly- Binnenbak van
ester met openingen thermsich verzinkt
voor hijsogen
plaatstaal

Binnenbak van
polyester

Binnenbak van poly- waterreservoir
ester met openingen
voor hijsogen

850 x 850 x 800

201283

201374

201378

201282

201376

201380

201617

1050 x 1050 x 1050

201285

201164

201386

201284

201165

201388

201618

1200 x 650 x 650

201390

201394

201398

201392

201396

201400

201619

1200 x 850 x 800

201402

201406

201410

201404

201408

201412

201620

1200 x 1200 x 1000

201287

201166

201418

201286

201167

201420

201621

2000 x 1050 x 1000

201422

201426

201430

201424

201428

201432

201622

500 x 500 x 550

201351

201355

201359

201353

201357

201361

201615

650 x 650 x 650

201362

201365

201369

201363

201367

201371

201616

850 x 850 x 800

201372

201375

201379

201373

201377

201381

201617

1050 x 1050 x 1050

201382

201384

201387

201383

201385

201389

201618

1200 x 650 x 650

201391

201395

201399

201393

201397

201401

201619

1200 x 850 x 800

201403

201407

201411

201405

201409

201413

201620

1200 x 1200 x 1000

201414

201416

201419

201415

201417

201421

201621

2000 x 1050 x 1000

201423

201427

201431

201425

201429

201433

201622

Optie hijsogen

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

Binnenbak

City

201291

TOEGANGSCONTROLE

Houten doppen

Ref. 201385

Binnenbak van polyester met
openingen voor hijsogen.
Ref. 201373

INFORMATIEBORDEN
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ontspanning

1

PLANTENBAK "PORTO"
Discreet en moduleerbaare plantenbakken. Verkrijgbaar
in vele afmetingen om aan al uw verwachtigen te voldoen.

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

Afvalbakken

Structuur
>Onderstel
>
van thermisch verzinkt staal.
>Wanden
>
van hout, FSC-gecertificeerd.
>Verkrijgbaar
>
met 3 verschillende binnenbakken:
• Binnenbak van thermisch verzinkt plaatstaal
• Binnenbak van polyester
• Uitneembare binnenbak van polyester (voorzien van
openingen voor hijsogen).
>Verstelbare
>
voeten.
Afwerking
>Hout
>
bewerkt met lak, mahonie kleur.
>Gemonteerd
>
geleverd.
Optioneel
>Waterreservoir
>
(niet geschikt voor de binnenbak van
thermsich verzinkt plaatstaal).
>Hijsogen
>
(enkel geschikt voor de binnenbak van polyester
voorzien van de nodige openingen).

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

Ref. 201477

Binnenbak van polyester met
openingen voor hijsogen.
Ref. 201454

Binnenbakken

Optie

Binnenbak van
thermsich verzinkt
plaatstaal

Binnenbak van
polyester

420 x 420 x 400

201450

201295

201451

201625

500 x 500 x 400

201452

201296

201453

201626

600 x 600 x 500

201454

201455

201456

201627

770 x 770 x 500

201457

201458

201459

201628

950 x 420 x 400

201460

201297

201461

201629

950 x 950 x 600

201462

201463

201464

201630

1100 x 600 x 550

201465

201466

201467

201631

1200 x 1200 x 600

201468

201469

201470

201632

1200 x 1200 x 1000

201471

201472

201473

201632

Ø 700 x 550

201474

201298

201475

201633

Ø 1100 x 550

201476

201477

201478

201634

Ø 1000 x 650

201479

201480

201481

201635

Optie hijsogen

Binnenbak van poly- waterreservoir
ester met openingen
voor hijsogen

201291

TOEGANGSCONTROLE

b x l x h (mm)

Ref. 201462
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HANGING BASKETS & BLOEMBAKKEN

Zet een bloemetje buiten! Twee budgetvriendelijke
uitvoeringen om een gevel op te frissen.
Muurbeugel
>Stalen
>
buis Ø 60 mm. Verzinkt en gecoat in onze kleuren,
zie blz. 4.
>Bevestiging
>
aan de gevel d.m.v. kleine voetplaatjes
(bevestigingsmateriaal niet inbegrepen).
Afmetingen (mm)
breedte x lengte

660 x 800

201310

2 Rechthoekige muurbeugel

660 x 770

201311

Hangmand
>Vervaardigd
>
uit polyethyleen.
>Verkrijgbaar
>
in groen (RAL 6029) of ivoor kleur (RAL 1015).
>Bestand
>
tegen UV-stralen en barre weersomstandigheden.
>Makkelijk
>
en snel schoon te maken.
>Ketting
>
inbegrepen.
Optioneel
>Waterreservoir.
>
Afmetingen (mm) Volume

Ref

Optie waterreservoir

20

201315

201640

35

201316

201641

20 + 35

201318

201640
+ 201641

Ø x hoogte

(litres)

3
Enkele hangmand

500 x 230
600 x 230

4
Dubbele hangmand

500 x 230
+ 600 x 230

8

HANGING BASKETS VOOR PALEN

BLOEMBAKKEN - HALFROND

Paal
>Stalen
>
buis Ø 76 mm, thermisch verzinkt en gecoat in RAL 6005.
>Hoogte
>
4 meter.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.

Deze bloembakken zijn geschikt voor bevestiging op muren,
balkons en stadsborden.

BLOEMBAKKEN VOOR
STRAATHEKKEN, MUREN
& RAAMKOZIJNEN

5 Paal Ø 76 mm RAL 6005

209250

Hangmand
>Vervaardigd
>
uit polyethyleen.
>Verkrijgbaar
>
in groen (RAL 6029) of ivoor kleur (RAL 1015).
>Bestand
>
tegen UV-stralen en barre weersomstandigheden.
>Makkelijk
>
en snel schoon te maken.
>Bevestigingsbeugel
>
inbegrepen.
Optioneel
>Waterreservoir.
>

Ref

1 Afgeronde muurbeugel

7

Afmetingen (mm) Volume
6

Ronde
hangmanden

enkelzijdig

dubbelzijdig

Afmetingen (mm)
bxlxh

1/2 Ronde
hangmanden

Ref

Optie waterreservoir

20

201320

201640

600 x 230

35

201321

201641

500 x 230

2 x 20

201322

201640

600 x 230

2 x 35

201323

201641

Ø x hoogte

(litres)

500 x 230

>Vervaardigd
>
uit polyethyleen.
>Verkrijgbaar
>
in groen (RAL 6029) of ivoor kleur (RAL 1015).
>Bestand
>
tegen UV-stralen en barre weersomstandigheden.
>Makkelijk
>
en snel schoon te maken.
Optioneel
>Bevestigingsbeugels
>
van thermisch verzinkt staal, ons
raadplegen.
>Waterreservoir.
>
Volume
(litres)

Ref

Optie waterreservoir

700 x 430 x 230

24

201324

201642

800 x 430 x 230

27

201325

201643

Verfraai de straten door deze met bloembakken te voorzien!
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen en toepasbaar op al onze
straathekken (excl. straathekken met rooster).
>Vervaardigd
>
uit polyethyleen.
>Verkrijgbaar
>
in groen (RAL 6029) of ivoor kleur (RAL 1015).
>Bestand
>
tegen UV-stralen en barre weersomstandigheden.
>Makkelijk
>
en snel schoon te maken.
Optioneel
>Bevestigingsbeugels
>
van thermisch verzinkt staal.
>Waterreservoir.
>
bxlxh

Volume
(litres)

Ref

Optie waterreservoir

800 x 300 x 260

30

201330

201644

Bloembakken model 2 1000 x 300 x 260

38

201331

201645

Afmetingen (mm)

Bloembakken model 1

Bevestigingsbeugels (per paar)

5

1
2

TOEGANGSCONTROLE
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BOOMBESCHERMERS & ROOSTERS

1 2

3 4

5

6

BOOMBESCHERMER Ø 250 mm

BOOMBESCHERMER Ø 450 mm

BOOMROOSTER "SILAOS®"

BOOMROOSTER Venise

Samengesteld uit 3 haarspeldbogen met verwijding
bovenaan, onderling verbonden d.m.v. 3 ringen van
platstaal, gesloten d.m.v. 3 bouten (inbegrepen).
>Plaatsing:
>
rechtstreeks op de grond.
>Afwerking:
>
thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en
gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.

Samengesteld uit 2 delen, elk deel bestaat uit
2 haarspeldbogen met verwijding bovenaan, onderling
verbonden d.m.v. 2 halve ringen van platstaal, gesloten
d.m.v. 3 bouten (inbegrepen).
>>Plaatsing: rechtstreeks op de grond.
>>Afwerking: thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gecoat
in onze kleuren, zie blz. 4.

Ref. 201121

Ø 250 h 1870 mm

Ref. 201131

3 Boombeschermer
Ø 450 h 1500 mm

4 Boombeschermer
Ø 450 h 1870 mm

1

Ref. 201125

Ref. 201135

Ref. 201122

Ref. 201132

3

Thermisch
verzinkt
Ronde boomrooster Ø 1000 mm

Ref. 201081

Ref. 201181

Ronde boomrooster Ø 1300 mm

Ref. 201082

Ref. 201182

Vierkante boomrooster 1000 x 1000 mm

Ref. 201083

Ref. 201183

Ref. 201084

Ref. 201184

Thermisch
verzinkt

Thermisch
verzinkt
en gecoat

Vierkante boomrooster 1300 x 1300 mm
Frame voor ronde boomrooster Ø 1000 mm

Ronde boomrooster Ø 1000 mm

Ref. 201205

Ref. 201215

Ref. 201230

Frame voor ronde boomrooster Ø 1300 mm

Ronde boomrooster Ø 1300 mm

Ref. 201206

Ref. 201216

Ref. 201231

Frame voor vierkante boomrooster 1000 x 1000 mm

Vierkante boomrooster 1000 x 1000 mm

Ref. 201207

Ref. 201217

Ref. 201232

Frame voor vierkante boomrooster 1300 x 1300 mm

Vierkante boomrooster 1300 x 1300 mm

Ref. 201208

Ref. 201218

Ref. 201233

Frame voor ronde boomrooster Ø 1000 mm

Ref. 201230

Frame voor ronde boomrooster Ø 1300 mm

Ref. 201231

Frame voor vierkante boomrooster 1000 x 1000 mm

Ref. 201232

Frame voor vierkante boomrooster 1300 x 1300 mm

Ref. 201233

6

H
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Ø 555

Ø 345

1 2

3 4

Buis Ø 16

1478 of 1870

1478 of 1870

binnenafmeting

Buis Ø 16

2 ringen 20 x 4
voor uitvoering
lengte 1500

2 ringen 20 x 4
voor uitvoering
lengte 1500
3 ringen20 x 4
voor uitvoering
lengte 1870

Ø 250
binnenafmeting

Thermisch
verzinkt
en gecoat

Afvalbakken

2 Boombeschermer

Ref. 201134

>Zelfde
>
kenmerken als de Silaos® boomroosters.

3 ringen 20 x 4
voor uitvoering
lengte 1870

Ø 450
binnenafmeting

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

Ref. 201124

Ø 250 h 1500 mm

Ronde of vierkante roosters van thermisch verzinkt
plaatstaal, dikte 10 mm. Bestaat uit 2 delen die onderling
bevestigd worden.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks op de grond.
>Afwerking:
>
thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en
gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Optioneel:
>
frame voorzien van verankeringsplaatjes
waardoor de boomrooster over zijn gehele omtrek rust.

TOEGANGSCONTROLE

1 Boombeschermer

verzinkt
Thermisch verzinkt Thermisch
en gecoat

Kies voor stalen boomroosters: deze zijn steviger dan boomroosters van gietijzer.

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

verzinkt
Thermisch verzinkt Thermisch
en gecoat

Meubilair voor
ontspanning
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BESCHERMBEUGELS

1

2 3

4

5 6

BESCHERMSTANG

BESCHERMBEUGEL

AFZETBEUGELS

GELIJDEBUIZEN - STAAL OF HOUT

Esthetisch en ideaal om straatmeubilair, bomen of
informatievitrines te beschermen.
>Beschermstang
>
voorzien van 2 aangelaste doppen van
staal en 2 lichtgebogen poten.
>Stalen
>
buis, thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en
gecoat in onze kleuren, zie blz.4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
Optioneel: voetplaten of bodemhulzen.

Biedt bescherming voor bomen, lantarenpalen,
verkeersborden.
>>Stalen buis Ø 60 mm, thermisch verzinkt of thermisch verzinkt
en gecoat in onze kleuren, zie blz.4.
>>Plaatsing: rechtstreeks in beton te storten.

Een doeltreffende oplossing om parkeerplaatsen af
te zetten, een hekwerk te beschermen,…Stalen buis
Ø 60 mm, 3 lengtes (1000, 1500 en 2000 mm).
>Thermisch
>
verzinkt of thermisch verzinkt en gecoat in
onze kleuren, zie blz.4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
Optioneel : voetplaten of bodemhulzen.

Deze gelijdebuizen dienen om parkeerplaatsen te
begrenzen en aanrijdingen te voorkomen.

Ref. 201040

Thermisch verzinkt en gecoat

Ref. 201041

2 700 x 700 mm

Ref. 201008

Ref. 201009

3 1200 x 1200 mm

Ref. 201010

Ref. 201011

2

1

verzinkt
Thermisch verzinkt Thermisch
en gecoat
lg 1000 mm

Ref. 204100

Ref. 204150

lg 1500 mm

Ref. 204101

Ref. 204151

lg 2000 mm

Ref. 204102

Ref. 204152

4

Uitvoering van staal

>Lengte:
>
1800 mm.
>Hoogte
>
boven maaiveld: 120 mm.
>Stalen
>
buis ø 76 mm. Thermisch verzinkt of thermisch
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten d.m.v. verankeringspennen
(inbegrepen.
6
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Thermisch verzinkt

verzinkt
Thermisch verzinkt Thermisch
en gecoat

5
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ontspanning
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Uitvoering van hout

>Lengte:
>
1800 mm.
>Hoogte
>
boven maaiveld: 120 mm.
>Vervaardigd
>
van exotisch hout 93 x 93 mm, FSCgecertificeerd.
>Plaatsing:
>
op voetplaten d.m.v. verankeringspennen
(inbegrepen).
Uitvoering van staal - thermisch verzinkt

Ref. 207909

Uitvoering van staal - thermisch verzinkt en gecoat

Ref. 207910

Uitvoering van hout

Ref. 207911

5
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& OVERKAPPINGEN
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3

4
Platines en option.

5
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Een selectie van eenvoudige en goed
bedachte producten, om de toegang
tot bepaalde plaatsen te beperken.
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DRAAIHEKKEN
3

4

5

DRAAIHEKKEN

TROMBONE DRAAIHEK

ZIGZAGHEK

DRAAIKRUIS

Keuze tussen twee uitvoeringen: lengte 2000 of 2500 mm (voorzien
van een extra stale buis waar een verkeersbord op bevestigd kan
worden).
>Stalen
>
buis Ø 60 mm. Op een spil gemonteerde schacht.
>Vergrendeling
>
d.m.v pen Ø 20 mm en hangslot (inbegrepen).
Mogelijkheid om het hek in de geopende stand te vergrendelen (90°).
>Optioneel:
>
vergrendeling d.m.v. driekant sleutel 11 mm of
zelfblokkerende sleutel die niet kan worden verwijderd zolang het hek
niet gesloten is.
>Afwerking:
>
thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gecoat in onze
kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten 200 x 200 mm, bevestiging d.m.v.
verankeringspennen (inbegrepen).

Een eenvoudig en praktisch draaihek.
>Stalen
>
buis Ø 60 mm. Op een spil gemonteerde
schacht.
>Vergrendeling
>
d.m.v. pen Ø 16 mm en hangslot
(inbegrepen). Mogelijkheid om het hek in de
geopende stand te vergrendelen (90°).
>Afwerking:
>
thermisch verzinkt of thermisch
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op verstevigde voetplaten , bevestiging
d.m.v. verankeringspennen (inbegrepen).

Beperkt de toegang van voertuigen tot voetpaden en
parken.
>Het
> geheel bestaat uit een vast en een draaiend element.
>Rotatie
>
d.m.v. spil bestaande uit een binnenbuis Ø 89 met
stop en buitenbuis 100 x 100 mm.
>Afwerking:
>
thermsich verzinkt of thermisch verzinkt en
gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten d.m.v. verankeringspennen
(inbegrepen).
>Makkelijk
>
te monteren: draaiend element te bevestigen
op vast element.

Bestaat uit 3 elementen: 1 draaiend element en 2 vaste
elementen.
>Het
> draaiend element wordt gemonteerd op een binnenbuis
Ø 70 mm.
>Afwerking:
>
thermsich verzinkt of thermisch verzinkt en gecoat
in onze kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten d.m.v. verankeringspennen
(inbegrepen).

203120

1 Draaihek 2000 mm, thermisch verzinkt en gecoat

203121

Draaihek 2500 mm, thermisch verzinkt

203124

2 Draaihek 2500 mm, thermisch verzinkt en gecoat

203126

Ref. 203125

Draaihek - thermisch verzinkt en gecoat

Ref. 203128

Thermisch verzinkt

Ref. 203210

Thermisch verzinkt en gecoat

Ref. 203260

Ref. 203201

Thermisch verzinkt en gecoat

Ref. 203251

5

3

FIETSLEUNINGEN
& OVERKAPPINGEN

Draaihek 2000 mm, thermisch verzinkt

Draaihek - thermisch verzinkt

Thermisch verzinkt
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4

462
1005

Paal
80 x 80

Ø 38

505

555

340

2

Voetplaat 150 x 150 x 5
Voetplaat 150 x 150 x 5

Hek Pagode

2000
290

Ref. 206211

Voetplaat 150 x 150 x 5

1800

2000

TOEGANGSCONTROLE
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600

350

Voetplaat
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550
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282,5
Buis
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1230

Buis Ø 35
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40135

HEK MET SPIJLEN

BOS AFBAKENING

OMHEINING VOOR SPEELPLAATS

Eenvoudig en sober, voor multipele toepassingen in
groenvoorzieningen.
>Verkrijgbaar
>
in 2 legntes: 1027 mm(7spijlen) en 2000 mm
(15 spijlen).
>Stalen
>
buis Ø 35 en 16 mm.
>Totale
>
hoogte: 1300 mm.
>Afwerking:
>
thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gecoat
in onze kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten. Optioneel:
voetplaten of bodemhulzen.

Een discrete maar robuuste afbakening dankzij de palen
Ø 140 mm.
>Geplastificeerde
>
gele kabel Ø 17 mm, lengte 5500 mm voor
een doorgang van 4000 mm.
>Vergrendeling
>
d.m.v. een hangslot (inbegrepen).
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.

De hoogte van de omheining biedt de nodige bescherming
voor het afbakenen van speeltuinen of speeltoestellen.
>Lengte
>
1000 of 2500 mm.
>Hoogte
>
boven maaiveld: 750 mm.
>Latten
>
van eikenhout, PEFC-gecertificeerd, dikte 22 mm.
>Afmeting
>
van de latten: 660 x 90 mm.
>Structuur
>
van eikenhout, PEFC-gecertificeerd, 60 x 60 mm.
>Afwerking:
>
éénkleurig of veelkleurig.
>Poort:
>
lengte 1000 mm, voorzien van scharnieren en
schuifslot.

11 ed elgnairt élc noitpO

verzinkt
Thermisch verzinkt Thermisch
en gecoat
Lengte 1027 mm
Lengte 2000 mm

Ref. 204403
Ref. 204401

Ref. 204453
Ref. 204451

1

Twee
004uitvoeringen houten palen die perfect op gaan in
groenvoorzieningen.
>>Uitvoering met vlakke dop of diamantdop.
>>Vervaardigd van exotisch hout, FSC-gecertificeerd,
93 x 93 mm.
>>Totale hoogte: 1000 mm.
>>Hoogte boven maaiveld: 830 mm.
>>Afwerking: lasuurverf, kleur licht eikenhout of mahonie.
>>Plaatsing: rechtstreeks in beton te storten.

erèitserof e4rèirUitvoering
raB 3 met vlakke dop
5

Veelkleurig

Eenkleurig

Lengte 1000 mm

Ref. 207900

Ref. 207902

Lengte 2500 mm

Ref. 207901

Ref. 207903

Poortje Lg 1000 mm

Ref. 207904

Ref. 207905

Uitvoering met diamantdop

Ref. 207915
Ref. 207916

sertèm 4 ed egassaP

3
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Ref. 202200

PALEN VAN HOUT
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Bos afbakening
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5

Lengte 2000 mm,
15 spijlen

Lengte 1027 mm,
7 spijlen
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STADSBORD "PROVINCE"

Geeft een moderne uitstraling aan de stad met dit stadsbord!
Zie ook het andere straatmeubilair Venise.
>Hoogte:
>
2700 mm.
>Breedte:
>
600 mm.
>Vervaardigd
>
van staal, dikte 3 mm en palen 70 x 70 mm.
>Afwerking:
>
thermisch verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie
blz. 4.
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten.
Optioneel
>Halfronde
>
bloembakken Ø 700 mm.

Dankzij de keuze tussen 4 doppen is het mogelijk een
harmonieus stadsbeeld te creëren met het andere
straatmeubilair.
>Hoogte:
>
3140 mm.
>Breedte:
>
1576 mm.
>Structuur
>
van stalen buis Ø 76 mm en 60 mm.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze kleuren, zie blz. 4.
Optioneel
>Bord
>
drager, bestaat uit 1 horizontale en 2 verticale
buizen, 40 x 40 mm.
>Halfronde
>
bloembakken Ø 500 en 600 mm.

Stadsbord "Venise"

Ref. 207928

Optie bloembak

Ref.201324

Doppen:
Referentie

City

Agora

Kegel

Forum

Meubilair voor
ontspanning

STADSBORD "VENISE"

Afvalbakken
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2

207920 207921 207922 207923

Optie bord drager

Ref. 207924

Optie bloembak Ø 500 mm

Ref. 201315

Optie bloembak Ø 600 mm

Ref. 201316

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN
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De borden met belettering
zijn niet inbegrepen.

2

Ref. 207923 + 2 x Ref. 207924 + Ref. 201316
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INFORMATIEBORDEN
30 mm

Een topper op het gebied van het adverteren van informatie.
>Enkelzijdige
>
vitrine, aluminium frame, dikte 30 mm.
>De
> vleugeldeur kan zonder gereedschap of demontage van
de vitrine worden vervangen en omgedraaid.
>Venster
>
van plexiglas, dikte 4 mm.
>Ingewerkt
>
scharnier. Voorzien van veiligheidsslot op het
deurprofiel, met 1 paar sleutels. Waterdichte elastomeer
rand en verluchtingsopeningen om condensatie tegen te
gaan.
>Achterwand
>
van thermisch verzinkt plaatstaal, wit gelakt.
>Afwerking:
>
zilverkleurig geanodiseerd of gelakt in
RAL-kleuren ( purperrood 3004, mosgroen 6005,
gentiaanblauw 5010 of chocoladebruin 8017).
>Optioneel:
>
LED-verlichting. Het LED-verlichtingssysteem
is energiezuinig, makkelijk te installeren en heeft een
uitzonderlijk lange levensduur*.
Afmetingen (mm)

Geanodiseerd

Gelakt

A4

LED Sets*

4

5

INFORMATIE VITRINE - HOUT EN
ALUMINIUM

INFORMATIEBORD

INFORMATIEBORD - STAAL

INFORMATIEBORD - HOUT

Dit eenvoudige informatiebord adverteerd
informatie op een zichtbare en elegante
manier.
>Hoogte
>
boven maaiveld: 1900 mm.
>Oppervlakte:
>
400 x 400 of 600 x 600 mm.
>Bord
>
van geperst hout, dikte 13 mm.
>Paal
>
van exotisch hout, FSCgecertificeerd, 93 x 93 mm.
Afwerking: lasuurverf, kleur licht
eikenhout of mahonie.
>Plaatsing:
>
op voetplaten.
>Belettering
>
niet inbegrepen.

Dit informatiebord op "oog hoogte"
is geschikt voor het adverteren van
pedagogische informatie.
>Hoogte
>
boven maaiveld: 800 mm.
>Oppervlakte:
>
500 x 400 mm.
>Vervaardigd
>
van gebogen plaatstaal,
dikte 4 mm.
>Afwerking:
>
verzinkt en gecoat in onze
kleuren, zie blz. 4.
>Plaatsing:
>
op voetplaten.
>Belettering
>
niet inbegrepen.

Een klassieke uitvoering van het
informatiebord, van hout.
>Hoogte
>
boven maaiveld: 800 mm.
>Oppervlakte:
>
300 x 300 of 400 x 600 mm.
>Bord
>
van geperst hout, dikte 13 mm.
>Paal
>
van exotisch hout, FSC-gecertificeerd,
93 x 93 mm. Afwerking: lasuurverf, kleur
licht eikenhout of mahonie.
>Plaatsing:
>
op voetplaten.
>Belettering
>
niet inbegrepen.

Deze vitrine van aluminium met houten staanders is beschikbaar
in vele maten.
Vitrine
>Aluminium
>
frame, dikte 30, 58 of 75 mm.
>Enkel>
of dubbelzijdig.
>Achterwand
>
van thermisch verzinkt plaatstaal, wit gelakt.
>Afwerking:
>
zilverkleurig geanodiseerd.
Staanders
>Hoogte:
>
van 2000 tot 2300 mm.
>Palen
>
van exotisch hout 60 x 60 of 93 x 93 mm.
>Afwerking:
>
lakverf, kleur licht eikenhout of mahonie.
>Plaatsing:
>
op voetplaten, verankeringspennen inbegrepen.
Buiten afmetingen

Dikte vitrine

Ref.

660 x 905 mm, staanders 60 x 60 mm

30 mm

407500

1080 x 1330 mm, staanders 60 x 60 mm

58 mm

407501

h 400 x 550

505000

405000

2

509100

h 750 x 550

505001

405001

4

509100

1000 x 2010 mm, enkelzijdig
staanders 93 x 93 mm

75 mm

407502

h 750 x 750

505002

405002

6

509101

75 mm

407503

h 1050 x 750

505003

405003

9

509101

1000 x 2010 mm, dubbelzijdig
staanders 93 x 93 mm

Oppervlakte van het
bord 400 x 400 mm

Ref. 527150

Oppervlakte van het
bord 600 x 600 mm

Ref. 527151

Oppervlakte van het
bord 500 x 400 mm

Ref. 527080

Oppervlakte van het
bord 300 x 300 mm
Oppervlakte van het
bord 400 x 600 mm

Staanders voor informtievitrine "Tradition"

Afwerking

Plus staanders 60 x 40

Geanodiseerd

Gelakt

Geanodiseerd

Gelakt

Uitvoering om
rechtstreeks in
beton te storten

516356

416356

516460

416460

Uitvoering op
voetplaten

516357

416357

–

–

Belettering niet inbegrepen.
Belettering niet inbegrepen.

*LET OP ! Deze LED verlichtingssets zijn bestemd
om het lezen van informatieve documenten te
vergemakkelijken, deze zijn niet geschikt voor de
verlichting van reclameaffiches.

Ref. 527142

MEUBILAIR VOOR
PLANTEN & BOMEN

Set staanders 60 x 40
Twee aluminium palen 60 x 40 mm. Bevestiging van de
vitrine aan de palen d.m.v beugels van RVS.
Staanders 60 x 40 PLUS
Deze kit bestaande uit één paal en 2 beugels van RVS
bieden de mogelijkheid meerde vitrines op een rij te
monteren.
>Afwerking:
>
zilverkleurig geanodiseerd of gelakt in onze
RAL-kleuren (zie RAL-kleuren voor vitrine Tradition).
>Plaatsing:
>
rechtstreeks in beton te storten of op
voetplaten.
>Hoogte:
>
2200 mm.
Set staanders 60 x 40

Ref. 527141

Afvalbakken
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Belettering niet inbegrepen.
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Afvalbak "Barcelone" - 60 liter......................................34

Bank "Silaos®" junior......................................................19

Informatiebord - staal....................................................85

Afvalbak "Cevennes" - 60 liter......................................38

Bank zonder leuning "Convi®"......................................23

Informatievitrine "Tradition".........................................84

Afvalbak "Cologne" - 60 & 40 liter................................34

Bank zonder leuning "Estoril" Ø 76 mm.....................22

Moduleerbaar fietsenrek "Convi®"...............................50

Afvalbak "Gascogne" - 60 liter......................................43

Bank zonder leuning "Lugano" Ø 76 mm...................22

Moduleerbare fietsleuningen "Deco"..........................48

Afvalbak "Guyenne" - 40 liter........................................42

Bank zonder leuning "Oslo"..........................................21

Multifunctionele overkapping......................................58

Afvalbak "Guyenne" voor het sorteren van afval.....44

Bank zonder leuning "Pagode".....................................21

Muurklem - vast of verstelbaar....................................53

Afvalbak "Lofoten" - 60 liter..........................................36

Bank zonder leuning "Riga"..........................................20

Omheining voor speelplaats.........................................81

Afvalbak "Morvan" en "Aunis" - 40 of 90 liter............40

Bank zonder leuning "Silaos®".....................................20

Overkapping "Convi®".....................................................56

Afvalbak "Riga" - 50 liter................................................36

Bank zonder leuning "Vercors".....................................23

Overkapping "Deco"........................................................57

Afvalbak "Saintonge" - 40 liter......................................39

Beschermbeugel............................................................74

Overkapping "Halvemaan"............................................56

Afvalbak "Seville" - 100 liter..........................................37

Beschermstang..............................................................74

Palen van hout................................................................81

Afvalbak "Vanoise" - 40 liter..........................................38

Beugel voor brommers "Deco".....................................52

Picnic geheel "Côme".....................................................29

Afvalbak "Venise" - 80 liter............................................37

Beugel voor brommers en fietsen...............................51

Picnic geheel "Silaos®"...................................................28

Afvalbak "Vercors" - 40 liter..........................................39

Bloembakken - halfrond................................................71

Picnic tafel "Riga"............................................................30

Afvalbak voor het sorteren van afval.........................44

Bloembakken voor straathekken, muren
& raamkozijnen..............................................................71

Picnic tafel "Seville"........................................................31

Afvalbakken "Esterel" - 40 liter.....................................43
Afvalvak "Silaos®" - 30 & 50 liter.................................35
Afzetbeugels...................................................................75
Arfvalbak "Convi®" - 30 en 80 liter...............................41
Arfvalbak "Convi®" - 50 liter..........................................41
Bank "Aubel"....................................................................14
Bank "Barcelona"............................................................13
Bank "Convi®"..................................................................15
Bank "Estoril" Ø 76 mm.................................................17
Bank "Heritage"...............................................................12
Bank "Lofoten"................................................................13
Bank "Lublin"...................................................................18
Bank "Lugano" Ø 76 mm...............................................17
Bank "Luton"....................................................................18
Bank "Mercure"...............................................................16
Bank "Milan"....................................................................11
Bank "Mora".....................................................................18
Bank "Mora" junior..........................................................19
Bank "Oslo"......................................................................14
Bank "Pagode".................................................................12
Bank "Parijs"....................................................................16
Bank "Riga"......................................................................10
Bank "Vercors".................................................................15
Bank "Versailles".............................................................11

Boombeschermer Ø 250 mm.......................................72
Boombeschermer Ø 450 mm.......................................72
Boomrooster "Silaos®"...................................................73
Boomrooster "Venise"....................................................73
Bos afbakening...............................................................80
Container schutting.......................................................45
Draaihekken....................................................................78
Draaikruis.........................................................................79
Fietsbeugel "Duo"...........................................................51
Fietsbeugel "Lisbonne"..................................................53
Fietsbeugel "Trombone"................................................52
Fietsenrek 16 plaatsen..................................................54
Fietsenrek 6 plaatsen....................................................53
Fietsenrek infinite -moduleerbaar..............................54
Fietsoverkapping - 5 plaatsen aluminium of staal...55
Fietssteun "Convi®"........................................................50
Gelijdebuizen - staal of hout.........................................75
Hanging baskets.............................................................70
Hanging baskets voor palen.........................................70
Hek met spijlen...............................................................80
Informatie vitrine - hout en aluminium......................84
Informatiebord................................................................85
Informatiebord - hout.....................................................85

Picnic tafel voor kinderen..............................................31
Plantenbak "Brest".........................................................66
Plantenbak "Convi®".......................................................62
Plantenbak "Olbia"..........................................................65
Plantenbak "Orsay"........................................................65
Plantenbak "Porto".........................................................66
Plantenbak "Province"...................................................62
Plantenbak "Sarlat"........................................................63
Plantenbak "Silaos®"......................................................64
Plantenbak "Venise".......................................................64
Stadsbord "Province".....................................................83
Stadsbord "Venise".........................................................83
Stahulp "Convi®"..............................................................24
Stahulp "Estoril"..............................................................25
Stahulp "Lugano"............................................................24
Stahulp "Oslo"..................................................................25
Stahulp "Silaos®".............................................................25
Stoel "Milan".....................................................................27
Stoel "Versailles".............................................................27
Stoelen & ligstoelen "Silaos®"......................................26
Trombone draaihek........................................................78
Zigzaghek.........................................................................79
Zitbanken "Silaos®"........................................................8

De reproductie, zelfs gedeeltelijk, is verboden zonder voorafgaande toestemming. De producten van deze brochure vormen het onderwerp van gedeponeerde modellen en verscheidene patenten. Er
kan een verschil zijn in de weergave van de RAL-kleuren in deze brochure, gebruik daarom een RAL-kleurenkaart. De eigenschappen van de producten, de technische schemas en de fotos zijn niet
contractueel; vanuit een voortdurende zoektocht naar verbetering van kwaliteit behoudt de fabrikant zich het recht veranderingen aan te brengen aan zijn producten. De richtlijnen voor het plaatsen,
verankeren en gebruik van de producten worden gegeven ter informatie en kunnen de fabikant geenzins aansprakelijk stellen. Raadpleeg uw PROCITY® verdeler.
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www.procity.eu
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