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P R I M A   p e n k k i
selkänojallinen

Prima-sarja on käytännöllinen valinta 
edustaen tinkimätöntä laatua, huoliteltuja 
yksityiskohtia ja tarkkaan harkittua raken-
netta. Mittasuhteiltaan tasapainoisen kevyet 
penkit ovat saatavissa ilman selkänojaa tai 
selkänojan kanssa sekä ilman käsinojia tai 
käsinojien kanssa. 
Prima-sarjaan on saatavissa myös pöytä. 
Hillitty ulkonäkö yhdistettynä vivahdukseen 
nostalgiaa mahdollistavat Prima-sarjan 
sopivuuden erilaisiin ympäristöihin.

Suunnittelu: Sven Sõrmus, iseasi
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Prima-penkki selkänojalla, ilman käsinojia
PRIB200  

Prima-penkki selkänojalla, kahdella käsinojalla
PRIB200-02 

Prima-penkki on osa isompaa tuoteperhettä, jota voi käyttää myös 
piknik-seteissä

Prima-sarjalle on luonteenomaista yksinkertaisuus, muodon keveys 
ja estetiikka.

Helppo huoltaa ja helposti vaihdettavat puuosat.

Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräsrunko parhaan korroosion-
kestävyyden ja estetiikkan takaamiseksi.

Puuosien pinnoilla ei ole näkyviä kiinnikkeitä tuotteiden 
miellyttävän ulkonäön ja kosketuksen takaamiseksi.

Exteryn moitteettoman laadukas ratkaisu - harmoninen muotokieli, 
huolellisesti valitut materiaalit ja viimeistä yksityiskohtaa myöten 
huomioitu suunnittelu.

MITAT

PUU METALLI ASENNUS

OMINAISUUDET

Prima penkki selkänojallinen

Esimerkki tuotekoodin käytöstä 
selkänojalliselle penkille 2:lla käsinojalla, 
lehtikuusella: PRIB200-02-u

Puuvalikoimaan kuuluu kaksikerroksinen Osmo 
Natural Oil Woodstain -viimeistelty lämpökäsitelty 
saarni, siperianlehtikuusi ja trooppinen puu. 
Trooppista puuta on saatavana myös luonnollisesti 
ilman pintaviimeistelyä.

Teräsrunko on saatavana kuumasinkittynä ja 
jauhemaalatulla viimeistelyllä. Kuumasinkitys 
tehdään ISO 1461: 2009 -standardin mukaisesti.

Suunnittelijan RAL-suositus:

Vapaasti seisovana tasaisella alustalla

Ankkuroitu tukevaan perustaan

RAL 9010

RAL 7016 RAL 7039

RAL 9005

Materiaalimerkinnät tuotekoodissa:
a- lämpökäsitelty saarni 
u- lehtikuusi 
t- trooppinen puu 
tn- trooppinen puu, luonnollinen

Trooppinen puu
luonnollinen

Thermosaarni 
OC-010

Trooppinen puu
OC-425

Siperianlehtikuusi 
OC-706
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Prima-penkki selkänojalla, kahdella käsinojalla 
PRIB200-02
    

Prima-penkki selkänojalla, kolmella käsinojalla
PRIB200-03
    

Prima-penkki selkänojalla, yhdellä käsinojalla
PRIB200-01     

Prima-penkki selkänojalla, ilman käsinojia
PRIB200       

VARIATIONS

Esimerkki tuotekoodin käytöstä 
selkänojalliselle penkille 2:lla käsinojalla, 
lehtikuusella::  PRIB200-02-u

Materiaalimerkinnät tuotekoodissa:
a- lämpökäsitelty saarni 
u- lehtikuusi 
t- trooppinen puu 
tn- trooppinen puu, luonnollinen


