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Leefbaarheid en duurzaamheid: twee begrippen die ons meer dan ooit bezighouden. Niet alleen rond  
het wonen, maar zeker ook rond werk en recreatie. Er is meer aandacht gekomen voor het optimaliseren 

van de plaatsen waar we pauzeren en recreëren. Daarom bieden wij u een breed programma meubilair aan. 
Van banken tot prullenbakken, van bloembakken tot fietsenrekken, van stahulpen tot bewegwijzeringsborden. 
Stuk voor stuk producten die mooi en degelijk vorm gegeven zijn. Voor de binnentuinen van kantoren, voor 
de groenstroken van industrieterreinen, voor sportcomplexen en jachthavens, voor campings en bungalow-
parken. Het Eco programma is werkelijk uniek vanwege zijn milieuvriendelijk karakter (van de productie tot 
en met de verpakking). De Convi serie onderscheidt zich door haar strakke, subtiele vormgeving en de zeer 
bijzondere lak.

STRAATMEUBILAIR STRAATMEUBILAIR  ECO

Eco Bank  
met rugleuning 
Een riante bank, die in 2- of 3-zits uitvoering 
kan worden geleverd (1200 resp. 1800 mm 
lang). De zitting, met 3 planken, heeft een 
diepte van 400 mm. De bank, inclusief de 
rugleuning, heeft een hoogte van 866 mm. 
Leverbaar met één van de 3 hieronder 
afgebeelde armleuningen óf zonder 
armleuning.

Eco Tafel 
Een robuuste en ruime tafel van 1200 mm 
lang en 530 mm breed. De hoogte is  
500 mm, zodat hij goed bij de iets lagere 
banken en stoelen past. 

De stoel en de bank met 
rugleuning kunnen worden 
geleverd met één van de 
3 arm leuningen (zonder 
leuning kan ook). 

De armleuningen

Eco

Milieu verantwoord van begin tot eind :

Eco Stoel 
Een heerlijk ruime stoel van 600 mm breed. 
De zitting heeft 3 planken en is 400 mm diep. 
Eventueel ook leverbaar in een verhoogde 
uitvoering t.b.v. senioren.

Eco Bank  
zonder rugleuning 
Een vlotte bank, die in 2- of 3-zits uitvoering 
kan worden geleverd (1200 resp. 1800 mm 
lang). De zitting, met 3 planken, heeft een 
diepte van 400 mm. 

NIEUW!
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STRAATMEUBILAIR  ECO / CONVI STRAATMEUBILAIR  CONVI

Eco Ligbank 
Het is heerlijk ontspannen op deze ligbank 
van 1265 mm lang; de rugleuning is  
740 mm hoog. Hij heeft net als de stoel een 
breedte van 600 mm.  

Eco Afvalbak Mini 
De kleine afvalbak in het programma,  
met een capaciteit van 30 liter. Hij is ook 
leverbaar met een 
kantel mechanisme.  
De vaste versie  
heeft een maat van  
459 x 271 x 723 mm,  
de kantelbare is  
150 mm hoger.

Eco Afvalbak Maxi  
De grote afvalbak heeft een capaciteit van  
maar liefst 50 liter. Hij is leverbaar met  
of zonder deksel en heeft een formaat  
van 395 x 395 x 630 mm.

Convi Informatiebord 45 
Een fraai en functioneel informatiebord. 
Omdat het paneel onder een hoek staat is 
de informatie goed te lezen. Op de 2 mm 
dikke staalplaat van 620 x 320 mm kan 
direct beletterd worden. Eventueel kan er 
ook een tekstplaat van willekeurig materiaal 
op worden bevestigd. De maat (boven de 
grond) is 700 x 1200 mm.

Alle producten uit deze serie zijn lever-
baar met het hout in de kleur licht eiken 
of mahonie én met staal in één van de 
vier kleuren zoals afgebeeld.

Convi

Convi Plantenbak 12 
Een fraai vormgegeven plantenbak.  
De poten zijn verstelbaar zodat de bak altijd 
mooi stabiel staat. Leverbaar in de maten 
500 x 500, 500 x 1000 en 800 x 800 mm. De 
totale hoogte van de plantenbak is 813 mm.

Convi Bank 50 
Een vlotte bank zonder leuning. Hij is 
helemaal uit staal en 2000 mm lang.  
De zitting is van geperforeerd plaat.  
De zijpoten zijn fraai afgerond met een 
gegoten alumi nium kap. In één woord  
een blikvanger.  

Vraag gerust meer informatie aan van  
de andere producten uit deze serie.  
Ook bus huisjes, afbakeningshekken,  
anti-parkeer paaltjes en prullenbakken 
zijn leverbaar in deze serie.

Standaardkleuren

Speciale kleuren (geroffeld)

RAL 
5010

Blauw 700

Procity 
grijs

Grijs 900

Aspect 
corten

Rood 100

RAL 7044

licht eiken

Groen 500

RAL 9005

mahonie

RAL 
1021

RAL 
3020

RAL 
9005

RAL 
9010

RAL 
8017

RAL 
6005

RAL 
3004

Pro- 
city 
grijs

Design van wereldklasse:

(*) deze werkelijk bijzondere finish is gewoon niet goed te beschrijven; u zou het echt zelf moeten voelen (en zien). 

Convi Bank 20 
Een comfortabele zitbank van 2000 mm lang. 
Helemaal uit staal, dus goed vandalisme-
bestendig. De licht hellende zitting 
(geperforeerd plaat) zorgt voor extra 
comfort. Ook dit product wordt rechtstreeks 
in de grond geplaatst (met beton).

Convi Zithek 65 
Ideaal om staand even uit te rusten of  
een bezienswaardigheid rustig in je  
op te nemen. Hij is 776 mm breed en totaal 
1100 mm hoog. De zitbalk heeft een ruime 
diameter (76 mm) en zit op een hoogte  
van 797 mm. Heerlijk comfortabel.

Convi Informatietotem 48 
Een door zijn hoogte en vorm goed opvallend 
informatiebord. Ideaal voor informatie  
bij gebouwen en voor richtingsborden in 
grotere gebieden. Op de 2 mm dikke 
staalplaat van 320 x 770 mm kan direct 
beletterd worden. Eventueel kan er ook  
een tekstplaat van willekeurig materiaal  
op worden bevestigd. De totale hoogte is 
2055 mm. 

De Eco-serie kleuren

De Convi-serie kleuren

Convi Fietsenrek 73 
Een opvallend maar ook ruimtebesparend rek (omdat de fietsen 
schuin worden geplaatst). De standaard module voor 3 fietsen  
is uit te breiden met een aanbouwmodule  
voor eveneens 3 fietsen. Ook dubbelzijdig  
uit te voeren. De lengte is 1510 mm.

UNIEK


