FAKTA
CLOVERLEAF
# 186

Cloverleaf er tænkt som et kløver, sammensat af moduler, der
tilsammen bugter og folder sig ud. Langs midten brydes sædet
af en ryg, der slanger sig hen over sædet, og som ud over at
give den nødvendige rygstøtte også skærmer fra dem, som
sidder på den anden side. Optræder som en smuk skulptur i
rummet både med og uden mennesker - bla. til firmadomiciler,
torvepladser, terrasser, foyer mm.
Cloverleaf er retningsløs, har ingen for- og bagside. Udnytter
pladsen optimalt, idet man sidder på begge sider, og dermed
indbyder til mange siddepladser. Består af 4 moduler: et
venstre endemodul, et højre endemodul, et vinklet midtermodul
samt et lige midtermodul, så der kan designes mange bænke.
Design: Verner Panton
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CLOVERLEAF # 186
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Materiale
Rotationsstøbt polyethylen, 8-10mm godstykkelse, gennemfarvet. Støbt
som eet stort emne. UV-bestandigt og robust overfor påvirkninger som
slitage samt vejrlig. Materialet er egnet til granulering og recycling.
Dimensioner
Består af 4 moduler: venstre og højre endemodul, vinklet og lige
midtermodul. Siddepladser: En 'runding' = en siddeplads. Dvs. at
højre/venstre endemodul har 1 hel og 1 halv siddeplads og at
midtermodulerne har 1 hel og 2 halve siddepladser.
Højre- / Venstre endemodul:
L: 1145 mm/B: 1155 mm/H: 800mm/Sæde: 400mm
Vinklet midtermodul:
L: 1420 mm/B: 1580 mm/H: 800mm/Sæde: 400mm
Lige midtermodul:
L: 1300 mm/B: 1130 mm/H: 800mm/Sæde: 400mm
Montage
Fyldes med vand eller sand via indstøbt studs eller fastgøres til terræn
med beslag. Samling af moduler sker ved at klikke moduler sammen.
Vedligeholdelse
Produktet tåler de fleste rengøringsmidler og kemikalier og kan med
fordel højtryksrenses.
Varenumre
186 01 Cloverleaf, højre endemodul / 40 kg
186 02 Cloverleaf, venstre endemodul / 40 kg
186 03 Cloverleaf, vinklet midtermodul / 51 kg
186 04 Cloverleaf, lige midtermodul / 47 kg

Standard farver

(approx. RAL)

White RAL 9010
Opal White
Grey RAL 7042
Black RAL 9005
Orange RAL 2003
Red RAL 3020
Dark Blue
Sky Blue RAL 5012
Yellow RAL 1003
Grass Green RAL 6029
Lime Green
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