
Ulkokalusteilla on tärkeä rooli yhteisöissämme, 
sillä ne lisäävät viihtyisää ja sosiaalista 
ilmapiiriä tarjoten paikan kokoontumiseen, 
seurusteluun ja lepäämiseen.ANITA on 
klassinen ja viihtyisä puistokaluste, joka kutsuu 
asukkaat istumaan ja rentoutumaan. Ne 
sulautuvat julkisiin alueisiin, kuten puistoihin ja 
leikkipuistoihin, ja parantavat niiden 

ilmettä.ANITA PICNIC on saatavana kahdessa 
koossa ja sillä on yksi tavoite: tarjota aikuisille 
tai lapsille mahdollisuus tehdä ulkoiluhetkestä 
erityinen.
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Tuotenumero PAR1405-0001

Tuotetiedot

Mitat PxLxK 150x150x70 cm
Ikäryhmä  
Leikkikapasiteetti
Värivaihtoehdot n



Kaikki levyt on valmistettu 
korkeapainelaminaatista HPL, jonka paksuus on 
17,8 mm EN 438-6 -standardin mukaisesti ja 
jossa on luistamaton pintarakenne. 
Monikerrosrakenteen ansiosta levyt ovat 
kestäviä ja soveltuvat ulkokäyttöön, niiden UV-
säteilynkestävyys on korkea ja ne kestävät 
hyvin iskuja, naarmuja, tulta, vettä ja kosteutta.

Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja 
ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Galvanointi takaa 
erinomaisen korroosionkestävyyden 
ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.

Kalusteet ovat vapaasti seisovia tuotteita, joissa 
on valinnaisia kiinnitysmahdollisuuksia. 
Kompanilla on useita 
ankkurointimahdollisuuksia, joilla voidaan 
täyttää yksittäisten asiakasprojektien 
erityisvaatimukset. Ankkurointi myydään 
erillisinä moduuleina.

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

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

 

Anita Picnic - HPL
PAR1405

Tuotenumero PAR1405-0001

Asennustiedot
Asennusaika 1,4
Kaivanto 0,00 m³
Betonivalu 0,00 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

0 cm

Lähetyksen paino 84 kg
Ankkurointivaihtoehdot Pinta-as. a

Syväper. a

Takuutiedot
HPL 15 vuotta
Sinkitty teräs Elinikäinen
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 %

PAR1405-0001 160,80 2,21 20,70

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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