Propozycja małej architektury Fort Borek:
1. Ławka

Ławka parkowa wykonana z wysokiej jakości drewna świerkowego trzykrotnie malowana
lakierobejcą. Ławka miejska o solidnej konstrukcji.
Wymiary mebla miejskiego:
!

długość ławki parkowej: 180 cm

!

wysokość całkowita mebla miejskiego: 72 cm

!

wysokość siedziska elementu małej architektury miejskiej: 41 cm

!

szerokość siedziska: 35 cm

– deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna, fazowane na wszystkich krawędziach,
zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem,
– żeliwna stabilna podstawa wyposażona w otwory pozwalające trwale przymocować ławkę
do podłoża, zabezpieczona farbą podkładową i malowana farbą chlorokauczukową o lekkim
połysku,
– kolorystyka desek: tek lub palisander,
– odlew żeliwny standardowo w kolorze czarnym,
– profil ławki zapewnia wysoki komfort wypoczynku,

2. Kosz na śmieci

Wysokość

100

Średnica

30

Pojemność
kosza

35 L

Konstrukcja:
Podstawa - słupek z rury stalowej zakończony stylową gałką. Pojemnik na śmieci - stalowy, z
popielniczką. Całość ocynkowana i malowana proszkowo. Kolor czarny.
Mocowanie:
Przez zabetonowanie słupka w podłożu.
Opróżnianie:
Przez odblokowanie kluczem zamka zatrzaskowego i obrót pojemnika.
Uliczny kosz o pojemności 35 l jest wyposażony w daszek i małą popielnicę znajdującą się
przy wewnętrznej krawędzi konstrukcji (istnieje opcja z większą popielnicą). Daszek
ochronny zabezpiecza odpady przed opadami oraz wywiewaniem zawartości przez wiatr.
Pojemnik wykonano z ażurowej blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny.
Kosz jest na słupku zakończonym na szczycie dekoracyjną kulą. Istnieje możliwość
doposażenia pojemnika w dodatkowy ocynkowany wkład odporny na korozję. Zarówno kosz
jaki i słupek są malowane proszkowo. Kosz na śmieci posiada wysoką jakość wykonania oraz
wytrzymałość. Ażurowy kosz uliczny jest wykonany bardzo estetycznie i jest bardzo trwały.
Opróżnianie odbywa się poprzez obrót pojemnika o 180 stopni po wcześniejszym
odblokowaniu specjalnej zapadki. Osoba obsługująca nie musi wkładać do pojemnika ręki,
tym samym chroniony jest przed ewentualnymi skaleczeniami.

!

wykonany z blachy ocynkowanej

!

malowany proszkowo

!

posiada popielnicę oraz daszek ochronny

!

możliwość doposażenia w dodatkowy wkład

!

odporny na korozję i uszkodzenia

3.

Słupek uliczny

Waga:

Parametry:
3,5 kg
Średnica: fi 60
Wysokość: 100 cm

Słupek miejski wykonany w klasycznym kształcie zakończony ozdobnym obłym elementem.
Idealnie wpasuję się w obszar obiektów zabytkowych oraz miejsc publicznych.
Konstrukcja:
Słupek wykonany z rury stalowej oraz dekoracyjnych odlewów żeliwnych. Malowany
proszkowo: podkład cynkowy i termoutwardzalna farba proszkowa. Kolory: czarny.
Mocowanie:
Poprzez zabetonowanie rury kotwiącej w podłożu.

4. Tablica informacyjna

Parametry:
długość:

122cm

wysokość:

220cm

Stal węglowa: konstrukcja stalowa tablicy wykonana z rur o średnicy 90mm oraz 60mm,
rama tablicy z ceownika półzamkniętego. Stelaż metalowy tablicy informacyjnej w celu
zabezpieczenia przeciw procesowi korozji jest poddany ocynkowaniu. Końcowym etapem
jest malowanie stelaży metodą proszkową na kolor czarny.
Tablica zwieńczona jest żeliwnymi akcentami łącząc w sobie klasyczny oraz współczesny
wygląd miejskiej architektury.
Powierzchnia ekspozycyjna tablicy: 100x125 cm
Wypełnienie tablicy: płyta PCV gr 10 mm z rdzeniem, odporna na promieniowanie UV

System montażu: przez zabetonowanie przedłużonych metalowych elementów tablicy
w podłożu lub alternatywnie przez kotwienie na śrubach na fundamencie betonowym

5. Lampa parkowa:

Oprawa Valentino LED oferowana jest wraz z klasycznym słupem. Cały zestaw odznacza się
harmonijną estetyką oraz klasyczną elegancją.
Wysokość całkowita (słup+oprawa): Wysokość: ok. 3,8 m
Oprawa:

Valentino LED
H

760mm

W

450mm

Szczelność oprawy
Szczelność komory optycznej
Odporność na uderzenia

Oporność aerodynamiczna

IP 66 (*)
PC

IK 08 (**)

PMMA

IK 08 (**)

(CxS)

0.125m²

Napięcie zasilania

230V - 50Hz

Klasa ochronności

I lub II (*)

(*) zgodnie z normą IEC - EN 60598 (**) zgodnie z normą IEC - EN 62262

Waga (całkowita)

12kg

Materiały
Korpus

aluminium

Klosz

brak

Kolor

czarny

