
QUARZO KÖZPONTI VIRÁGTARTÓ 
KOMPOZÍCIÓ 
Szögletes alakzatú,  86 cm  magas virágtartó,  120 cm hosszú oldalú, betonból készül, 
horganyzott, rovátkolt acél erősítéssel (az ISO 9001:2000 tanúsított cég UNI ISO 
2081/89 szabványa szerint). A keverékcementből, szemcsés márvány adalékanyagból, 
szintetikus nyersanyagokból, valamint folyósító adalékanyagból áll a víz/cement  arány 
csökkentésére. Formázás: magas frekvencián, rezgéssel történik. Egy sima , 4 cm magas 
dekoratív pánt szerű díszítés található rajta, mely 60 cm-re van a talajtól, négy 15 cm. 
rádiuszú sarok, az oldalak átlagos vastagsága 6.5 cm, egy 8 cm magas sima lekerekített 
élekkel rendelkező alapon áll, és egy sima lekerekített felső él jellemzi. A látható felületek 

részben simák, részben szemcsések ahol látszik a természetes kő, végkikészítése a különösen magas követelményeket 
támasztó szabványnak megfelel. Belül vízálló, és az alapot jellemzi egy speciálisan megtervezett rendszer a virágtartó 
kezelésére, mely még akkor is működik, amikor az tele van.  
 
Kód: 9AFI16  

Ø Átmérő  Hossz 120 cm 
Szélesség 120 cm Magasság 86 cm 
Űrtartalom 859 lit Súly 750 Kg 
Szín  Anyag CLS 

 
 
 
 

CENTRAL PLANTER QUARZO COMPOSITION 
Square shaped 86 cm. tall planter with sides measuring 120 cm. in length, 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 smooth, 4 cm. high decorative band in bas-
relief positioned 60 cm. from the bottom, four 15 cm. radiused corners, sides with average 
thickness of 6.5 cm, a shaped 8 cm. high base 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 the base features a specially 

designed system for handling the planter even when full.  
 
Code: 9AFI16  

Ø Diameter  Length cm 120 
Width cm 120 Height cm 86 
Capacità lt 859 Weight Kg 750 
Colors  Material CLS 

 


