FAKTA
PLATEAU PICNIC I
# 177

PLATEAU fremstår som et meget stramt og nærmest grafisk
møbel med stærke rødder i Skandinavisk designtradition. Form
og størrelse giver mange siddepladser i en social formation.
Stærke materialer, som betyder at det ikke kræver vedligehold
udover vand/sæbe, da møblet er fremstillet af det
vedligeholdelsesfri HPL materiale der tillader en stor
fleksibilitet af design og farvevalg.
Designet i 3 modeller, med indtænkt tilgængelighed, for at
tilgodese alle brugere. En funktionel og æstetisk løsning opnås
ved kombination af modellerne. Denne model er funktionel for
især kørestolsbrugere som illustreret på billederne.
PLATEAU Picnic I er udformet med to bænke, der omkranser
bordet som en slags parentes, og har plads til en kørestol for
hver ende af bordet. Plads til 6-8 personer, heraf to personer i
kørestole, og derfor er dette HPL samværsmøbel og
bord-/bænkesæt et af vores mest handicapvenlige
byrumsmøbel, som du kan finde på siden.
Design: Holscher Design

out-sider a/s
Kigkurren 8A, Islands Brygge
DK-2300 Copenhagen S

info@out-sider.dk
+45 2261 7420
www.out-sider.dk

PLATEAU PICNIC I # 177
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Materiale
Sæde/bordplade: robust, flerlags og indfarvet 12mm kompakt laminat i
6 farver. Meget UV- og vejrbestandigt og solid mekanisk kvalitet og
holdbarhed.
Stel: varmgalvaniseret stål. Disc: glasblæst rustfri stål.
Dimensioner
L2460 x B1830 x H730mm.
Siddepladser: 6-8 personer.

Montage
4 x Ø14 mm huller i stel for påboltning. Leveres delvist samlet: HPL og
stålramme er formonteret, ben + ståldiscs er ikke monteret.
Ekstra
#197 Plateau ryglæn f. Plateau Picnic O, I, L: Ryglæn i samme materiale,
farver osv. Kan let monteres på begge sider af bordet. Består af et
ryglæn i HPL og en varm galvaniseret stålramme, der skal fastgøres på
undersiden af sæderne med skruer (medfølger). 1,9 m lang og 0,3 m høj.
Varianter
HPL + stel kan som variant leveres i andre farver.
Familie
Picnic O+L, Plint, bænk, væg-model, City Chair, Duo, Table Round,
Table Picnic Round, Street
Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesfri og rengøringsvenlig. Nem fjernelse af graffiti.
Designbeskyttelse
Registeret EU community design /
nummer 0033426090002
Varenumre
177 2126 PLATEAU Picnic I, golden yellow HPL/galv./105 kg
177 2118 PLATEAU Picnic I, olive HPL/galv./105 kg
177 2105 PLATEAU Picnic I, stålblå HPL/galv./105 kg
177 2125 PLATEAU Picnic I, terracotta HPL/galv./105 kg
177 2123 PLATEAU Picnic I, corten HPL/galv./105 kg
177 2122 PLATEAU Picnic I, cave HPL/galv./105 kg
197 xxxx PLATEAU Ryglæn f. Picnic O/I/L
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Standard farver

(nærmeste RAL)
#26 Golden Yellow: RAL 1018
#18 Oliven: RAL 6013
#5 Stålblå: RAL 5024
#25 Terracotta: RAL 3016
#23 Corten: RAL 8011
#22 Cave: RAL 7043

