
ÍVES LUNAROSA PAD HÁTTÁMLA NÉLKÜL 

 
A pad két támaszból, és egy íves ülőfelületből áll, kacskaringós végekkel, 
(220 cm rádiusszal), melyet egy kialakított vég jellemez az egész kerületénél. 
A támasztó oszlopok hengeresek, ( 32.5 cm átmérővel ) és az ülőfelület 
kacskaringós végeinél helyezkednek el. Betonból készült, horganyzott 
rovátkolt acél erősítéssel (ISO 9001:2000 tanúsított cég, az UNI ISO 2081/89 
szabványa szerint). A keverék cementből, szemcsés márvány 
adalékanyagból, szintetikus alapanyagokból, valamint folyósító 

adalékanyagból áll, hogy a víz/cement arányt csökkentse. Formázás: magas frekvencián, rezgéssel történik. A 
három komponenst egyáltalán nem lehet úgy figyelembe venni, mint egy darabból álló elemet, mivel azok a 
gyárban egyedi öntéses eljárással készülnek és úgy csatlakoznak egymáshoz. Végkikészítés: a kialakított sarkak 
szemcsések, az ülőfelület fényezett, és a támasztó oszlop sima. A padhoz menetes csap és megerősített csőkészlet 
jár, a talajhoz való rögzítés végett.  
 
Kód: 9APA41  

Ø Átmérő  Hossz 210 cm 
Szélesség 70 cm Magasság 48 cm 
Űrtartalom  Súly 330 Kg 
Szín  Anyag CLS 

 
 
 
 

LUNAROSA BENCH WITHOUT BACKREST 
The bench consists of two supports and a curved seat with scroll ends (220 cm 
radius), characterized by a shaped edge along the whole perimeter. The 
support columns are cylindrical (diam. 32.5 cm) and are positioned below the 
scroll ends of the seat. 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.The three components must nonetheless be considered a one-piece 
element since they are joined together in a single casting in the factory. Finish: 

the shaped edge is in exposed aggregate, the seat is polished and the two support columns are smooth. Supplied 
with the bench is a kit with threaded pins and reinforced pipe, for fixture to the ground.  
 
Code: 9APA41  

Ø Diameter  Length cm 210 
Width cm 70 Height cm 48 
Capacità  Weight Kg 330 
Colors  Material CLS 

 


