KARTA TECHNICZNA
Ławka stalowa z listwami Ecowood
nr kat. FS31
Dane techniczne:
 wymiary (dług. x szer. x wys.) [m]:

1,80 x 0,55 x 0,76

Opis techniczny:
 konstrukcja ławki wykonana z rury ocynkowanej i malowanej proszkowo o przekroju fi 42,40 mm
 siedzisko wykonane w całości z ekologicznego materiału barwionego w masie (w całym przekroju) polistyren spieniony pochodzący w 100% z recyklingu,
 listwy o przekroju 100 x 40 mm w kolorze zielonym bądź brązowym - materiał nie wymagający
konserwacji, malowania i impregnacji.

Firma FENSTER Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
W związku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urządzeń oraz możliwość zmian poprawiających ich jakość i
parametry techniczne.
Firma FENSTER Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel. 52-372-60-31, fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl biuro@wybiegidlapsow.pl
www.fenster.bydgoszcz.pl www.wybiegidlapsow.pl www.parkidlapsow.pl

Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego, wybiegów dla psów, ogrodów i skwerów
rekreacyjnych oraz urządzeń małej architektury miejskiej.
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