
RÖVID ONDA PAD 
A pad két támaszból és egy hajlított ülőfelületből áll /15 cm vastag /A 
támasztó oszlopok hengeresek, melyek átmérője 40 cm. A padnak 
egyirányú ülőfelülete van, a belső kanyaron belül (alternatívaként 
rendelkezésre áll a kanyar külső részénél levő variánssal is) melynek 
rádiusza 330 cm. Betonból készül, a keverék cementből, szemcsés 
márvány adalékanyagból, valamint szintetikus nyersanyagokból áll, hogy 
növelje a fékezési ellenállást, tömörítse a szemcséket, és a fagynak 
ellenálljon. A gyártási művelet formázással történik, mely magas 
frekvencián, rezgéssel valósul meg, a megnövel kohézió biztosítására 
horganyzott erősítő fém rudak kerülnek bele. A háttámla  AISI 304 
tisztított rozsdamentes acélból készül, és két oldalsó hengeres elemmel, 
mely 15° (átmérője pedig. 10 cm) ezenkívül három vízszintes összekötő 

rudat is tartalmaz (átmérő 3 cm).Végkikészítés: az ülőfelület fényezett, a sarkak és a két hengeres támasz szemcsés.  
 
Kód 9APA81  

Ø Átmérő  Hossz 210 cm  
Szélesség 65 cm  Magasság 48 cm 
Űrtartalom  Súly 630 Kg 
Szín  Anyag CLS 

 
 
 
 

SHORT ONDA BENCH 
ONE-PIECE - TIP-PROOF - The bench consists of two supports and a 
curvilinear seat (15 cm thick); the support columns are cylindrical, with a 
diameter of 40 cm. The bench has a single direction of seating, within the 
inside of the curve (available, alternatively, along the outside of the curve) 
which has a radius of 330 cm. Made of a concrete mix consisting of 
cement, graded marble aggregate, synthetic staples to increase breaking 
resistance, the compaction of aggregates and frost resistance. The 
production process is that of casting in formwork vibrated at high 
frequency, incorporating galvanized metal reinforcing rods for improved 
cohesion. The backrest is made of AISI 304 brushed stainless steel and 
consists of two lateral cylindrical elements angled at 15° (diam. 10 cm) 
and 3 horizontal connecting bars (diam. 3 cm). Finish: the seat is polished, 

the edge and two cylindrical support columns are in exposed aggregate.  
 
Code: 9APA81  

Ø Diameter  Length cm 210 (esterno) 
Width cm 65 (piano di seduta) Height cm 48 (piano di seduta) 
Capacità  Weight Kg 630 
Colors  Material CLS 

 


