
Underhållsfria utemöbler

Snygga och praktiska möbler tillverkade 
av återvunnen plast med minsta möjliga 
underhållsbehov och miljöpåverkan. 
Materialet kan återvinnas på nytt.  
Den återvunna plasten torkar snabbt efter 
regn och behöver inte oljas eller målas. 
 
Våra bänkar och rastmöbler passar i  
en mängd olika miljöer och de kan stå 
ute året om år efter år...
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258-Picknick kvadrat

Phoenix

258-Picknickbord

Bänkar och rastmöbler  

Art nr Beskrivning Mått, mm  Vikt ca  
   Bredd x Djup (x Höjd) kg

258-Picknickbord kvadrat Stabil konstruktion i kvadrat, galvat underrede, profiler av 2300 x 2300  220
 svart återvunnen plast. Ryggstöd. Bordsyta 1120x1120 mm 
258-Picknickbord Stabil konstruktion, galvat underrede, profiler av svart 1800 x 2000  150  
 återvunnen plast. Ryggstöd. Bordsyta 1800x750 mm 
Phoenix Tålig bänk av återvunnen plast. Två färgkombinationer, 1790 x 574 x 702 75  
 helt i svart eller brun med svart stomme. Sitthöjd 428 mm  

Alla våra 
utemöbler är  
tillverkade av 
återvunnen 

plast
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258-6015621

258-6015601

Bänkar och bord 

Art nr Beskrivning   Mått, mm  Vikt, kg  
     Bredd x Djup x Höjd 

258-6015601 Opal Bord + 2 bänkar med ryggstöd      200
258-601561 Opal bord  1860 x 765 x 755  82 
258-6015621 Opal bänk med ryggstöd   1860 x 550 x 823  59

Möbelserien Opal 

•	 Sitthöjd 475 mm 
•	 Profiler	av	svart	återvunnen	plast	
•	 Galvat underrede 
•	 Kan vid behov förankras i marken 

Luta dig bekvämt tillbaka på bänken med ryggstöd eller välj bänk utan ryggstöd. Sätt ihop en trevlig 
sällskapsmöbel med bänkar och bord eller använda delarna var för sig. Oavsett vilket, är Opal en serie 
möbler som smälter väl in i moderna miljöer.
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Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.
Senaste informationen finns alltid på www.sansac.se

Våra utemöbler är underhållsfria - de behöver 
varken oljas eller målas.

Våra utemöbler kan 
stå ute året om  

år efter år efter år...
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Möbler med tyngd - blåser 
inte omkull i första taget...


