
Ulkokalusteilla on tärkeä rooli yhteisöissämme, 
sillä ne luovat kutsuvan ja sosiaalisen 
ilmapiirin, paikan, jossa voi tavata ja 
seurustella tai vain levätä hetken. ANITA on 
klassinen ja mukava puistokalustesarja, joka 
kutsuu asukkaat istumaan ja rentoutumaan. Ne 
sulautuvat julkisiin alueisiin, kuten puistoihin ja 
leikkipaikkoihin, ja täydentävät niitä. ANITA-

inklusiivinen käsinoja antaa mahdollisuuden 
asentaa käsinojan PAR1051:een, Anitan 
penkkeihin, joissa on selkänoja. Käsinoja lisää 
mukavuutta ja helpottaa sekä istumista että 
ylösnousemista. Käsinojasta on saatavana 
kaksi versiota. Tämä inklusiivinen versio on 
lyhyempi, jotta siihen pääsee paremmin 
käsiksi.

Anita käsinoja selkänojalliselle penkille esteetön
PAR1058
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Tuotenumero PAR1058-01

Tuotetiedot

Mitat PxLxK 5x54x30 cm
Ikäryhmä  
Leikkikapasiteetti
Värivaihtoehdot n n



Saatavilla olevia vakiopenkkejä ja -pöytiä 
voidaan täydentää selkänojilla, käsinojilla, 
pöydillä jne. ja yhdistää toisiinsa räätälöidyiksi 
ratkaisuiksi kunkin paikan tarpeisiin.

Penkit ja pöydät voidaan yhdistää erilaisiksi 
kokonaisuuksiksi valitsemalla yksittäisiä 
tuotteita tai kokoamalla ne suuremmiksi 
ratkaisuiksi. Katso lisää inspiraatiota kuvastosta.

Sinkityksen päällä olevan jauhemaalatun 
pinnan käsittely on kaksivaiheinen: kevyt hionta 
ja puhtaaksi pyyhkiminen. Jauhemaalauksen 
paksuus on 70–120 μm.

Liittimet on valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä tai sinkitystä teräksestä, jolla 
varmistetaan kestävät liitokset ja korkea 
korroosionkestävyys.
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Tuotenumero PAR1058-01

Asennustiedot
Asennusaika 0,3
Kaivanto 0,00 m³
Betonivalu 0,00 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

0 cm

Lähetyksen paino 3 kg
Ankkurointivaihtoehdot

Takuutiedot
Sinkitty teräs Elinikäinen
Maalattu pintakerros 10 vuotta
Ruostumattomat 
teräsosat

Elinikäinen

Takuuseen kuuluvat 
varaosat

10 vuotta
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Vastuullisuus

Tuotevaihe A1–A3
Hiilidioksi
dipäästöt 
yhteensä

Hiilidioksi
dipäästöt 

kiloa 
kohden

Kierrätys
materiaalit

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PAR1058-01 7,90 2,65 50,00

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration 
ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään ”ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka ‑

mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun” (ISO, 2006). Tämä seuraa 
elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen 
raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).
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