
Parkmeubilair speelt een belangrijke rol in onze 
gemeenschappen, door het toevoegen van een 
uitnodigende en sociale sfeer, een plek om 
elkaar te ontmoeten en te socialiseren, of 
gewoon om even uit te rusten. ANITA is 
klassiek en comfortabel parkmeubilair dat 
burgers uitnodigt om plaats te nemen en te 
ontspannen. Ze passen in en verbeteren 

openbare ruimten zoals parken en 
speelplaatsen en dergelijke. ANITA Armrest 
biedt de mogelijkheid om een armleuning te 
monteren op PAR1050, de Anita banken 
zonder rugleuning. De armleuning verhoogt het 
comfort en maakt het makkelijker voor 
gebruikers om te zitten en weer op te staan.

Anita Armrest for Bench without Backrest
PAR1056
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Item no. PAR1056-01

General Product Information

Dimensions LxWxH 17x45x29 cm
Age group  
Play capacity (users)
Colour options n n



De standaard beschikbare banken en tafels 
kunnen worden uitgevoerd met rugleuning, 
armleuningen, tafels enzovoort en aan elkaar 
worden gekoppeld tot op maat gemaakte 
oplossingen voor iedere unieke locatie.

De banken en tafels kunnen op verschillende 
manieren worden gecombineerd door te kiezen 
voor afzonderlijke producten of kunnen worden 
samengevoegd tot grotere oplossingen. Zie de 
cataloguspagina's voor meer inspiratie.

De gepoedercoate toplaag van de galvanisering 
wordt in twee stappen verwerkt: eerst wordt het 
staal licht geslepen en schoon geveegd en 
daarna komt de poedercoating van 70-120 µm 
dikte.

Het bevestigingsmateriaal is gemaakt van 
roestvrij staal of gegalvaniseerd staal om 
slijtvaste verbindingen met een hoge 
corrosiebestendigheid te garanderen.

 

Anita Armrest for Bench without Backrest
PAR1056

Item no. PAR1056-01

Installation Information
Total installation time 0,2
Excavation volume 0,00 m³
Concrete volume 0,00 m³
Footing depth (standard) 0 cm
Shipment weight 5 kg
Anchoring options

Warranty Information
Gegalvaniseerd staal Levenslang
Gelakte toplaag 10 jaar
Roestvast stalen 
onderdelen

Levenslang

Gegarandeerde 
reserveonderdelen

10 jaar
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Sustainability

Cradle to Gate A1-A3 Total CO  ₂
emission CO e/kg₂ Recycled 

materials

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PAR1056-01 11,70 2,62 50,00

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which 
quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between 
products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle 
Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Data is subject to change without prior notice.3 / 05/22/2023


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

