
STILO KUKKARUUKKU 06.048.L.1 ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

VAIHTOEHDOT

Asennusmenetelmät
vapaasti seisova
ruuvata

KUVAUS

Stilo 06.048.L.1 -pata on suunniteltu yhdistettäväksi Stilo
02.448.1 -penkki kanssa. Penkillä ja ruukulla on samat
mitat.

Ruukun rakenne on valmistettu kokonaan niitatuista,
taivutetuista, 2 mm paksuista teräslevyistä. 

Teräksen valinta:
- ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304SS), jauhettu
-hiiliteräs (S235JR, DC01), sinkitty ja pulverimaalattu
asiakkaan määrittämässä värissä Paletti RAL
-Corten-teräs

Ruukussa on vedenpoistoaukko veden poistamista varten.
On suositeltavaa vuorata ruukku foliolla ja ulkokäytössä
eristää ruukku polystyreenivaahdolla.
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https://www.zano.kaupunkikalusteet.fi/kaupunkikalusteet/luettelo/penkit/stilo-penkki-02-448-1
https://www.zano.kaupunkikalusteet.fi/tiedot/teraestyypit


STILO KUKKARUUKKU 06.048.L.1 ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

YLEISET TEKNISET TIEDOT

Mitat
- leveys: 130 cm
- korkeus: 45 cm
- syvyys: 45 cm

Materiaalit
- hiiliteräs, ruostumaton teräs tai corten

Paino
- 46 kg

ZANO

Tuote: Stilo kukkaruukku
Luettelon numero:
06.048.L.1
Suunnittelija: Iwona Żaczek

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Offcial Journal
of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43,
kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n
direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Mirosław
Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-
malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten
liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski
Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotinski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen
käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien,
jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO
Mirosław Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen.
loukkaus ja on rangaistava.
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ASENNUSKAAVIOT (A, B, C, D) RUUVIKIINNITYSTÄ VARTEN. ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon
ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.

ASENNUS PÄÄLLYSTEESEEN
PERUSTUKSEN KANSSA ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN BETONI/ASFALTTIASENNUS

KIINNITYS
BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus Kokoonpanon kuvaus Kokoonpanon kuvaus Kokoonpanon kuvaus

ZANO-tuote1.

Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri2.

Kivipäällysteet / betonipäällysteet /
kivilaatat / betonilaatat

3.

Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)4.

Kiviainesrakenteinen alusrakenne5.

Betoniperustus, luokka C16/20
(yläpinnan betoni 10 cm päällysteen
pinnan alapuolella).

6.

Paikallinen maa7.

ZANO-tuote1.

Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri2.

Kivipäällysteet / betonipäällysteet /
kivilaatat / betonilaatat

3.

Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)4.

Kiviainesrakenteinen alusrakenne5.

Paikallinen maa6.

ZANO-tuote1.

Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri2.

Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni
tai asfaltti.

3.

Betoniperustus, luokka C16/20
(yläpinnan betoni 10 cm päällysteen
pinnan alapuolella).

4.

Kiviainesrakenteinen alusrakenne5.

Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)6.

Paikallinen maa7.

ZANO-tuote1.

Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri2.

Betoniperustus, luokka C16/20
(yläpinnan betoni 10 cm päällysteen
pinnan alapuolella).

3.

Paikallinen maa4.
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