
ATOLLO VIRÁGTARTÓ/ IROKO PAD 
Egy központi virágtartóból és egy iroko fából készült  konzolos kiugró padból áll, 
önszintező rendszerrel és víztartállyal ellátva. Betonból készül, 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. Jellemzője egy 4 cm high dekoratív pánt szerű 
díszítés, mely 21 cm-re helyezkedik el az ülőfelület fölött, az oldalak átlagos vastagsága 
12.5 cm, egy kör alakú alappal, magassága ?cm, és sima  felső lekerekített él. A látható 
felületek részben simák, részben szemcsések, természetes kő használatával, és 
végkikészítése a különösen magas követelményeket támasztó szabványnak megfelel. 
Belül vízálló és horganyzott lapos acél horog /mint fent / szolgál a kezelésre. Az alap egy 

önszintező rendszerrel szerelt, mely lehetővé teszi a stabil pozíciót, még egy 10% - os lejtésű felületen is. The konzolos 
kiugró ülőfelület rövid  deszkákból áll, melyek  Iroko fából  (melynek származási helye tanúsított) mogyoró színre festve, 
speciális víz alapú környezetbarát termékkel, mely a légköri tényezőktől is védi(a prEN 927-5/98 szabvány szerint). Az 
ülőfelület mérete: 320x72 mm (vastag) x 165 széles a külső szekciónál, ezenkívül lekerekített sarkak jellemzik.  
 
Kód: 9AFI04  

Ø Átmérő 184 cm Hossz  
Szélesség  Magasság 85 cm - 48 cm 
Űrtartalom 243 lit Súly 1250 kg 
Szín  Anyag CLS , fa 

 
 
 
 

ATOLLO PLANTER/ IROKO BENCH 
Comprises a central planter and a cantilever seat in iroko timber, self-levelling, with water 
reservoir. 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 4 cm high decorative band in bas-
relief positioned 21 cm above the seat, by sides with an average thickness of 12.5 cm, by a 
round shaped base ?cm high and a smooth, rounded top edge. Visible surfaces are partly 
smooth, partly exposed aggregate resembling natural stone, all finished to an extremely 
high standard. The inside is waterproofed and features galvanized steel flat hooks (as 
above) for handling. The base is equipped with a self-levelling system that enables stable 

positioning even on surfaces with a 10% slope. The cantilever seat consists of short planks of Iroko timber (of declared 
provenance) stained in walnut colour, protected against atmospheric agents with special water-based eco-friendly 
products (to prEN 927-5/98 standard). The seat components measure 320x72 mm (thickness) x 165 width on the outside 
section and feature rounded corners.  
 
Code: 9AFI04  

Ø Diameter cm 184 Length  
Width  Height fioriera cm 85 - seduta cm 48 
Capacità lt 243 Weight 1250 
Colors  Material CLS , Legno 

 
 


