OPSLUITBAND EN ZITELEMENT:
TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP.

LEICON PARKBANDEN

KWALITEIT, MILIEU EN MVO
De betonproducten van Leicon worden onder
geconditioneerde omstandigheden geproduceerd.
Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem
ISO 9001 en het milieumanagementsysteem
ISO 14001. Voor beide zijn wij gecertificeerd.
Onze producten worden standaard
geleverd met KOMO Productcertificaat.
In het kader van MVO beschikken wij over een CO2
Footprint en een duurzaamheidsbrochure.
Alle voornoemde certificaten en
documenten kunt u downloaden op onze
website www.leicon.nl

nieuwsgierig naar de mogelijkheden
van leicon? neem contact op met:
leicon verkeersgeleiding
Pluggematen 8
8331 TV Steenwijk
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(0521) 52 42 24
(0521) 52 42 25
info@leicon.nl
www.leicon.nl

V02 2018

ROBUUST EN VORMVAST

LEICON PARKBANDEN
Om de leefbaarheid in de openbare ruimte te vergroten
en te intensiveren, is het toepassen van robuuste parkbanden een uitstekende oplossing. Naast de functie van
zitelement geven parkbanden een esthetische impuls aan
de omgeving en vervullen ze – doordat de groenvoorziening op hoogte kan worden gebracht – een grondkerende
functie.

ROBUUST EN VORMVAST
De prefab parkbanden zijn door hun ontwerp robuust en
vormvast. Het ontwerp is zodanig tot stand gekomen dat
de betonelementen ook afzonderlijk in de openbare ruimte geplaatst kunnen worden als zitbank met of zonder
hout én met of zonder rugleuning.

KOSTENBEWUST ASSORTIMENT
Het assortiment en ontwerp is zodanig samengesteld dat
met 6 verschillende typen parkbanden talloze vormen
gemaakt kunnen worden. De kracht van dit product zit
derhalve in de beperking.

kenmerken
•

Robuust

•

Vormvast

•

Onderhoudsarm

•

Functioneel

•

Esthetisch

eigenschappen

assortiment

Betonkwaliteit

C35/45

type

Milieuklasse

XC4, XD3, XF2 (grijs);
XC4 (antraciet/hardsteenkleur)

Basiskleur

Grijs

Kleuropties
Hout

lengte
cm

breedte
cm

zithoogte
cm

kleur*

Basis recht 199 cm

199

42,5

50

Grijs

Basis recht 199 cm met houten zitting

199

42,5

50

Grijs

antraciet/hardsteenkleur

Basis recht 199 cm met houten zitting en rugleuning

199

42,5

50

Grijs

FSC duurzaamheidsklasse 1

Passtuk recht

< 199

42,5

50

Grijs

Bochtelement R=0,6 m – hoekverdraaiing max 160 gr

42,5

50

Grijs

Bochtelement R=1,0 m - cirkel Ø2m (4st/cirkel)

42,5

50

Grijs

Bochtelement R=2,0 m - hoekverdraaiing max 45 gr (8st/cirkel)

42,5

50

Grijs

Bochtelement R=3,0 m - hoekverdraaiing max 30 gr (12st/cirkel)

42,5

50

Grijs

Bochtelement R=6,0 m - cirkel Ø12m (24st/cirkel)
Hoekstuk 90 graden

97

42,5

50

Hoekstuk 103 graden

97

42,5

50

Hoekstuk 77 graden

97

42,5

50

* Uitvoering in kleur antraciet tevens mogelijk

