
ORAȘUL DE VALURI HAMAC 02.916.1 ZANO MOBILIER URBAN

OPȚIUNI

Scaun
lemn exotic uns cu ulei
lemn exotic premium

DESCRIERE

Hamac urban conceput pentru utilizare în interior și în
exterior, în zone de recreere urbane, locuri de joacă etc.
Structura hamacului este din oțel inoxidabil (304). Corzi de
oțel de 8 mm grosime cu plăci de 4,5 x 6 x 76 cm în număr
de 45 de bucăți care constituie planul util al hamacului.
Dimensiunile părții din lemn a hamacului: lățime 76 cm,
lungime 248 cm. Pentru utilizarea în siguranță a hamacului
este necesară o suprafață minimă de 2 x 4 m.
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ORAȘUL DE VALURI HAMAC 02.916.1 ZANO MOBILIER URBAN

DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni
- lățime: 76 cm
- lungime: 295 cm
- înălțimea plăcilor: 6 cm

Materiale
- oțel inoxidabil (304)
- Lemn de ac de casă sau lemn exotic

Weight
- lemn exotic uns cu ulei: 70 kg
- lemn exotic premium: 110 kg

ZANO

Produs:
Orașul de valuri hamac
Număr de catalog:
02.916.1
Designer: Filip Babiarz

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din
04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția
170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate
directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor , Compania Zano Mirosław
Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D,
randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte
documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Miroslaw
Zarotinski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor,
graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără
permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotynski - este interzisă și
constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.
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