
QUARZINA PAD „B” TIPUS IROKO 

FÁVAL (háttámla nélkül) 

A támaszok betonból készülnek, horganyzott, rovátkolt acél erősítéssel 
(ISO 9001:2000 tanúsított cég UNI ISO 2081/89 szabvány 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 magas dekoratív pánt, mely 24 cm-re helyezkedik 

el a talajtól, a támaszok 20 cm vastagok, 10 cm rádiuszú lekerekített végekkel, egy kialakított 6 cm magas alap, sima 
lesarkított él körben felül. A látható felületek részben simák, részben szemcsések, ahol látható a természetes kő. Minden 
a különösen magas követelményeket támasztó szabványnak megfelelő. Az ülőfelület lécei:  Iroko fából készülnek, a 
környezeti behatások ellen speciális víz alapú környezetbarát termékkel mogyoró színre festve, (a prEN 927-5/98 
szabvány szerint).A támaszhoz AISI 316 rozsdamentes acél anyákkal és csavarokkal, valamint horganyzott acél rögzítő 
lemezekkel /mint fent /kerül rögzítésre. A lécek a következő méretekkel rendelkeznek: 1600x140x42 mm (3 
ülőfelülethez) lekerekített jellemzik. 

Kód: 9APA06  

Ø Átmérő  Hossz 180 cm 
Szélesség 70 cm Magasság 46 cm 
Űrtartalom  Súly 260 Kg 
Szín  Anyaga CLS ,  

 
 
 

QUARZINA BENCH B IN IROKO 
(without backrest) 
TIP-PROOF Supports 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. Characterized by smooth, 4 cm high decorative 
band in bas-relief positioned 24 cm from the bottom, supports 
that are 20 cm thick with rounded ends having a radius of 10 cm, 
a shaped 6 cm high base and smooth, chamfered edges around 
the top. Visible surfaces are partly smooth, partly exposed 
aggregate resembling natural stone, all finished to an extremely 

high standard. Timbers for seat: in Iroko timber slats stained in walnut colour, protected against atmospheric agents with 
special water-based eco-friendly products (to prEN 927-5/98 standard) fixed to the supports by means of AISI 316 
stainless steel nuts and bolts and galvanized steel fixing plates (as above). The slats have the following dimensions: 
1600x140x42 mm (3 for the seat) and feature rounded corners.  
 
Code: 9APA06  

Ø Diameter  Length cm 180 
Width cm 70 Height cm 46 
Capacità  Weight Kg 260 
Colors  Material CLS , Legno 

 


