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Specificaţii tehnice

Masă Parador Harmony cu 2 bănci

Opţiuni

Caracteristici standard:
- design modern
- rezistenţă mare în timp
- plasă sudată foarte deasă cu întărituri

Materiale:
- cadru din ţeavă de oţel
- plasă sudată din oţel, specială

Dimensiuni şi date tehnice:

Varianta de masă cu bănci fără spătar Varianta de masă cu bănci cu spătar
- lungime: 1.800 mm - lungime: 1.800 mm
- înălţime generală: 733 mm - înălţime generală: 733 mm
- lăţime generală: 1.950 mm - lăţime generală: 2.116 mm
- lăţime masă: 770 mm - lăţime masă: 770 mm
- lăţime bancă: 430 mm - lăţime bancă: 513 mm

Montaj:
1. Montaj fix prin patru ancore - betonare
2. Montaj mobil cu şine glisante.

Sistem de masă metalică şi scaun metalic Parador:
băncile şi suprafaţa mesei sunt din plasă sudată,
înrămată în ţeavă din oţel.
Mulţumită structurii deschise a plasei de sârmă şi
suprafeţei netede, nu există nici un fel de colectare
de apă şi umezeală. Curăţarea optimă este posibilă
chiar şi prin utilizarea dispozitivelor cu presiune.

Acest tip de mobilier urban metalic este potrivit
pentru zonele de agrement, zonele exterioare de
servire a mesei, spaţiile pentru fumători, zonele de
picnic şi pentru parcări.

Variante disponibile:
- cu bănci cu spătar
- cu bănci fără spătar



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

RUD Florian Rieger SRL, Str. Europa Unita nr. 4, 550052 Sibiu 
 
Telefon: 0269/ 203 652 
Fax: 0269/ 203 620 
E-mail: vanzari@rud.ro 

SSIIEENNAA  

HHAARRMMOONNYY  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şezut şi spătar:  
Plasă de sârmă din oţel de 15 x 15 mm, şi ţeavă rotundă din oţel cu diametrul de 38 mm. Oţelul este zincat termic şi vopsit în 
câmp electrostatic, având o grosime a stratului de vopsea de 350 µm.  
Șezutul și spătarul sunt tratate pentru a rezista la vandalism cu o protectie anti-grafitti, astfel ca se poate curata foarte usor cu 
produse normale de curațenie. 
Avantajele plasei de sârmă: 

• Structură metalică din țeavă rotundă din oțel, zincata și vopsita în câmp electrostatic. 

• Are o grosime extremă a stratului de vopsea de 350µm. Acest strat are avantajul că este termoizolant și astfel banca se 
poate folosi tot timpul anului, indiferent de anotimp. 

• Șezutul și spătarul sunt din plasă de sârma deasă, sudată, și vopsită în câmp electrostatic cu vopsea tip Rilsan, ceea 
ce generează o suprafață de contact netedă, non-poroasă. 

• Șezutul și spătarul prezinta ranfonsari ale plasei de sarma pentru a oferii mai multa stabilitate si pentru a delimita optic 
cele 3 sezuturile. 

• Sârma sudată, îndesită pe șezut și spătar, și profilele speciale în care este încastrată aceasta, previn vandalismul si 
ofera rezistenta la sarcini extreme. 

• Suprafața hidrofugă protejează împotriva coroziunii. 

• Datorită vopselei tip Rilsan, suprafața șezutului se usucă extrem de repede şi astfel banca poate să fie mereu utilizată, 
indirerent de anotimp sau de conditiile meteo. 

• În timpul ploilor se poate observa efectul de auto-curățare. 

• Rezistență la intemperii și la temperaturi extreme. 

• Garantia oferita este de 5 ani, in conditii normale de utilizare 
Picioare:  
Ţeavă pătrată din oţel, în formă de L, cu dimensiunea de 50 x 50 mm, complet zincată termic. Montajul se face in fundatie de 
beton. 
Culori disponibile:  

• RAL 9006  

• DB 703 

C A R A C T E R I S T I C I: 
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Coş de gunoi Vasura 35L, model OD 

 Specificaţii tehnice 
 

 

 

 

 
 

Coşul de gunoi Vasura OD cu capac este realizat în întregime din oţel zincat si vopsit în câmp electrostatic. Opțional se poate 

achizitiona cu un container interior realizat din aluminiu. 

 
Containerul are o capacitate de 35 L si este realizat din oțel zincat și vopsit în câmp electrostatic cu 2 straturi de vopsea cu 
grosimea de 350μm. Vopsirea în câmp electrostatic fără pori, garantează stabilitate și o durată mare de viață. Suprafața 
hidrofugă protejează împotriva coroziunii.  
 
Containerul exterior este tratat pentru a rezista la vandalism cu o protectie anti-grafitti, astfel ca se poate curata foarte ușor cu 
produse normale de curațenie. 
 
Containerul este pivotant și dispune de un sistem de închidere, cu încuietoare triunghiulară de 8 mm, nepermiţând împrăştierea 

accidentală a deşeurilor. 

 
Piciorul de fixare este realizat din țeavă de oțel zincată şi vopsită în câmp electrostatic, cu diametrul de 42 mm, ceea ce îi oferă 

cosului de gunoi stabilitate și rezistență la vandalism.  

 

Montajul este fix si se face in fundatie de beton. 
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Banca Siena Harmony 1200

Banca Siena Harmony 1800

Banca Siena Harmony 600

Banca Siena Harmony 600 are o lungime a sezutului de
600 mm. Sezutul este realizat din sarma de otel sudata,
zincata termic si vopsita in camp electrostatic.
Culori disponibile:
RAL 9006 - Gri aluminiu,
RAL 7016 - Gri antracit,
DB703 - Pilitura de fier.

Banca Siena Harmony 1200 are o lungime a sezutului de
1200 mm. Sezutul este realizat din sarma de otel sudata,
zincata termic si vopsita in camp electrostatic.
Culori disponibile:
RAL 9006 - Gri aluminiu,
RAL 7016 - Gri antracit,
DB703 - Pilitura de fier.

Banca Harmony 1800 are o lungime a sezutului de 1800
mm. Sezutul este realizat din sarma de otel sudata,
zincata termic si vopsita in camp electrostatic.
Culori disponibile:
RAL 9006 - Gri aluminiu,
RAL 7016 - Gri antracit,
DB703 - Pilitura de fier.



RUD Florian Rieger SRL, Str. Europa Unita nr.4, 550052 Sibiu

Telefon: 0269/ 203 652
Fax: 0269/ 203 620
E-mail: vanzari@rud.ro

Specificații tehnice

Masă Siena Maxi
Masa Siena Maxi se poate achiziționa fie cu suprafața blatului din plasă sudată și cadru din țeavă tubulară, fie cu
suprafața blatului din masă plastică reciclată. Cadrul metalic este din țeavă rotundă de oțel.

Dimensiuni și date tehnice Siena Maxi Harmony:

Dimensiuni și date tehnice Siena Maxi Style:

MODEL HARMONY MODEL STYLE
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Specificaţii tehnice

Coş de gunoi INTEGRO CITY

Integro City este realizat din materialul Durapol,
foarte rezistent la vandalism, fiind astfel ideal pentru
amplasarea în spaţii intens circulate. Dispune de o usiţă
specială de aruncare a deşeurilor, care asigură o utilizare cât
mai igienică. De asemenea, recipientul de 35l, este suficient
de mare pentru a nu se umple prea repede, iar sistemul de
fixare a sacilor menajeri, asigură o golire uşoara şi rapidă.

Dotări standard:
- cheie triunghiulară
- inscripţionare recipient
- recipient interior
- scrumieră cu capacitate de 5L

Dotări opţionale:
- accesorii pentru fixare
- acţionare a capacului cu pedală

Material:
- recipient exterior: Durapol

Dimensiuni:
- înălţimea: 1.142 mm
- adâncime: 348 mm
- lăţimea: 439 mm
- capacitate: 35 l
- greutate: 14 kg

Culori disponibile:
- negru (Black)
- gri antracit (Anthracite Grey)
- gri granit (Millstone)
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Specificaţii tehnice

Opţiuni

Scrumieră ASHGUARD SG™

Scrumiera Ashguard SG este un coş de gunoi cu un design contemporan, pentru spaţiile
pentru fumători, cu fixare pe sol.
Prin designul deosebit, este ideal pentru amplasare la intrarea în clădiri. Unitatea e sigură
şi combate problema potenţială a unui incendiu, provocat de o ţigaretă nestinsă.

Caracteristici standard:
- sistem de fixare la sol
- sistem de umezire a ţigărilor
- uşă detaşabilă
- grilă de scrumare cu orificii din inox
- 4 desene cu ţigaretă

Materiale:
- suport şi recipient exterior Durapol
- partea superioară : aluminiu anodizat
- grilă de scrumare: inox
- recipient de colectare: oţel galvanizat

Dimensiuni şi date tehnice:
- lungime: 270,00 mm
- lăţime: 210,00 mm
- înăţime: 1.030,00 mm
- greutate: 8,70 kg
- capacitate recipient de colectare: 10,00 l

Dotări opţionale:
- kit pentru montare de sine stătător
- posibilitate de personalizare
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Specificaţii tehnice

Opţiuni & Culori

Coş de gunoi pentru fumători ASHGUARD

Prin designul deosebit, este ideal pentru amplasare la intrarea în
clădiri sau în spaţiile special amenajate pentru fumători. Unitatea este
sigură şi combate problema potenţială a unui incendiu, provocat de o
ţigaretă nestinsă. Coşul de gunoi ASHGUARD este disponibil şi în varianta
de oţel inoxidabil.

Caracteristici standard:
- sistem de fixare la sol
- recipient de colectare din oţel zincat
- semn de ţigarete imprimat

Materiale:
- ASHGUARD gri închis: oţel zincat îmbracat cu Armortec
- ASHGUARD stainless steel: oţel inoxidabil
- grilă de scrumare: oţel inoxidabil
- recipient de colectare: oţel zincat

Dimensiuni şi date tehnice
- lungime: 207,00 mm
- lăţime: 250,00 mm
- înălţime: 1.000,00 mm
- greutate: 13,50 kg
- capacitate recipient de colectare: 4,00 l

Dotări opţionale:
- sistem de fixare cu posibilitate de demontare şi mutare în alt loc, fără a rămâne urme
- posibilitate de personalizare
- închidere cu cheie
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Specificaţii tehnice

Opţiuni

Scrumieră ASHMOUNT SG

Ashmount este un coş de gunoi special pentru ţigări, având un stil
contemporan.

Caracteristici standard:
 dispozitiv de blocare cu cheie pe ambele părţi
 fixare magnetică a recipientului de colectare
 sistem de fixare pe perete
 inscripţionare grafică cu simbolul ţigară

Materiale:
 recipientul detaşabil şi partea fixată pe perete: DURAPOL
 grilă de scrumare : oţel inoxidabil lucios
 recipient de colectare: oţel galvanizat

 Lungime 191 mm
 Lăţime 115 mm
 Înălţime 529 mm
 Capacitate 3 L
 Greutate 1.98 kg

Dotări opţionale
 kit de fixare
 kit de montare pe sticlă
 posibilitate de personalizare
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Specificaţii tehnice

Opţiuni

Scrumieră ASHMOUNT

ASHMOUNT este un dispozitiv de eliminare a ţigaretelor, cu o grilă
pentru scrumat, cu deschidere central, fabricată dintr-un material
dur: VANDALEX. Acest coş este disponibil în două variante, şi
anume 1,5 litri şi 3 litri, şi poate fi montat pe perete sau pe sticlă.

Varianta de 3 L

Caracteristici standard:
 kit de montaj pe perete
 recipient de colectare din oţel inoxidabil
 logo cu ţigaretă

Materiale:
 recipient exterior: VANDALEX
 recipient de colectare: oţel zincat

Varianta de 1,5 L

 lungime
 lăţime
 înălţime
 capacitate recipient de colectare

1,5 litri        3 litri 12 litri
154 mm    300 mm 1176 mm

98mm      98 mm 98 mm
328mm    328mm 328 mm

1,5 l           3 l 12 l

Dotări opţionale
 kit de montaj pe sticlă


	Masa PARADOR HARMONY cu 2 banci.pdf (p.1)
	Banca SIENA Harmony.pdf (p.2)
	Cos de gunoi VASURA 35L OD zincat si vopsit.pdf (p.3)
	Banca Siena Harmony fara spatar.pdf (p.4)
	Masa SIENA MAXI.pdf (p.5)
	Cos de gunoi INTEGRO CITY.pdf (p.6)
	Scrumiera ASHGUARD SG.pdf (p.7)
	Scrumiera ASHGUARD.pdf (p.8)
	Scrumiera ASHMOUNT SG.pdf (p.9)
	Scrumiera ASHMOUNT.pdf (p.10)

