
RONDINE PAD "A" VÁLTOZAT 
(háttámlával) 
Egy darabból álló pad, háttámlával, mely betonból készült, horganyzott, 
rovátkolt acél erősítéssel (az ISO 9001:2000 tanúsított cég UNI ISO 2081/89 
szabványa szerint.) A keverék cementből, szemcsés márvány adalékanyagból, 
szintetikus nyersanyagokból, valamint folyósító adalékanyagból áll, hogy 
csökkentse a víz/cement arányt. Formázás: magas frekvencián, rezgéssel 
történik. Jellemzője: egy íves vonalú ülőfelület és háttámla, az ülőfelület az 
alap támaszoktól csak 1 cm-re  nyúlik túl. A felületek részben szemcsések és 
részben simák, az ülő felület és a háttámla vízálló több színben rendelkezésre 

álló műanyag lakkal van kezelve, minden él lekerekített, vagy  legömbölyített . Az íves ülőfelület/háttámla (103°) 
csatornái az esővizet egy vájatba vezetik, hogy az lecsurogjon, így garantálva a száraz felületet és optimális komfortot. Az 
alapok 67x25 cm lábazata a súlyával párosulva ezt a padot ellenállóvá teszi.  
 
Kód: 9APA76  

 

Ø Átmérő  Hossz 190 cm 
Szélesség 72 cm Magasság 48 cm / 86 cm 
Űrtartalom  Súly 625 Kg 
Szín  Anyag CLS 

 
 
 
 

RONDINE "A" BENCH (with 
backrest) 
TIP-PROOF One-piece bench with backrest, made of concrete 
reinforced with galvanized knurled steel (to UNI ISO 2081/89 
standard by ISO 9001:2000 certified company); the mix consists of 
cement, graded marble aggregate, synthetic staples, fluidifying 
additives to reduce the water/cement ratio, cast in formwork vibrated 
at high frequency. Characterized by a curvilinear seat and backrest 
and by a 1 cm overhang of the seat with respect to the base supports. 
The surfaces are partly exposed aggregate and partly smooth; the 
seat and backrest are treated with waterproof, multi-coloured plastic 
varnish; all edges are rounded or chamfered. The angled 
seat/backrest (103°) channels rain water into a groove for run-off, 

guaranteeing dry surfaces and optimum comfort. The 67x25 cm footprint of the bases, coupled with the weight, make this 
bench tip-proof.  
 
Code: 9APA76  

Ø Diameter  Length cm 190 
Width cm 72 (ingombro) Height cm 48 seduta / cm 86 schienale 
Capacità  Weight Kg 625 
Colors  Material CLS 

 


