
VALENTINA PAD FÉMRÁCSOS, 
HÁTTÁMLÁVAL 
2 oldalsó OPERA virágtartóból és egy függesztett központi padból áll. 
A virágtartó betonból készülnek, 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, a 
víz/cement arány csökkentésére. Formázás: magas frekvencián, 
rezgéssel történik. A látható felületek részben szemcsések, részben 
simák, és a legmagasabb követelményeket támasztó szabvány- nak 

megfelelnek. A belső rész vízálló, horganyzott perselyekkel és szemes csavarokkal ellátott a kezelés biztosítása végett. A 
virágtartók önszintezők, és egy (40 cm átmérőjű) kör alakú alapon helyezkednek el, mely szintező rendszerrel van 
ellátva. A virágtartó súlya: 216 kg. A pad elektrohuzalból készített rács háttámlával, mely tűzi horganyzott és festett. 
Mindegyik VALENTINA pad a virágtartókhoz rozsdamentes acél csavarokkal és anyákkal kerül rögzítésre. 
Kód: 9APA20  

Ø Átmérő  Hossz 272 cm 
Szélesség 80 cm Magasság  Virágtartó 66 cm  - pad 48- cm 
Űrtartalom  Súly 510 Kg 
Szín  Anyag CLS , Fém 

 
 
 
 

VALENTINA BENCH IN METAL GRID 
WITH BACKREST 
Comprising 2 lateral OPERA planters and a suspended central bench. The 
planters are 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.Visible surfaces are partly exposed 
aggregate, partly smooth, and finished to an extremely high standard. 

The inside is waterproofed and features galvanized bushings and eye-bolts for handling. The planter is self-levelling and 
rests on a circular base (40 cm. diam.), provided with a levelling system. Planter weight: 216 kg. Bench in electrofused 
grid with backrest, hot galvanized and painted. All VALENTINA benches are fixed to the planters by means of stainless 
steel nuts and bolts.  
 
Code: 9APA20  

Ø Diameter  Length cm 272 
Width cm 80 Height fioriere cm 66 - seduta cm 48 
Capacità  Weight Kg 510 
Colors  Material CLS , Metallo 

 


