RETRO STADSMEUBILAIR
GERAFFINEERDE KWALITEIT

R E T R O S TAD S ME U B I L AI R

ONZE VISIE OP DE BUITENWERELD
Straten, wegen, pleinen, parkeergelegenheden, trottoirs

EEN STERK STAALTJE VAN ERDI

en parken: de wereld buiten heeft vele gebruikers en

Dankzij een stijlvolle, tijdloze vormgeving past het retro stadsmeubilair van Erdi in

eigenaren. Ieder met hun eigen wensen en eisen. Individuele

ieder straatbeeld. De doordachte constructie en de geraffineerde materiaalkeuze

belangen en algemene waarden die vragen om de juiste

maken de gehele productlijn duurzaam, veilig en vandalismebestendig. Het bijzondere

combinatie van veiligheid, gemak, functionaliteit, stijl en

ontwerp van de RVS mantel van de afvalbakken is bij uitstek geschikt voor het uit-

duurzaamheid. Totaaloplossingen die dus vragen om een visie.

dragen van een persoonlijke stijl en identiteit.

straatmeubilair

verkeerstechniek

wegbebakening

Als technische serviceorganisatie ontwikkelt, produceert,
installeert en onderhoudt Erdi straatmeubilair, wegbe
bakening en verkeerstechnische producten als totaal
concept. Daarbij vormen de technische kennis van en
de ervaring rond talrijke projecten de brede basis voor
innovatieve en praktijkgerichte oplossingen. Maatwerk van
Erdi gecreëerd voor overheden, bedrijfsleven en particulieren.

BUITENGEWOON INNOVATIEF
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onderhoud

Canapé zitbank, model Retro
• houten delen: FSC ®-gecertificeerd Cumaru-hout of gelijkwaardig, blind gemonteerd aan de staanders,
uitvoering in RAL-kleur optioneel
• staanders: gietijzer, achterzijde afgesloten met speciale voorziening die montagemateriaal van
houten delen aan het zicht onttrekt, doorlopend tot ca. 120 mm onder maaiveld, geconserveerd
middels thermisch verzinken en poedercoating in standaard RAL-kleur
• overig: geleverd inclusief betonnen fundatieslof van 600 x 250 x 200 mm
Zitbank Canapé model Retro 1300 (1300 mm)
Zitbank Canapé model Retro 2200 (2200 mm)
Zitbank Canapé model Retro 3100 (3100 mm)
Afwijkende afmetingen en kleuren
Afvalbak, model Retro
• robuuste stalen afvalbak
• RVS mantel, voorzien van verticale uitsparingen
• bovenopening al dan niet voorzien van een kruis
• thermisch verzonken volgens NEN-EN-ISO 1461
• opening van boven voor mechanische lediging
of uitgevoerd met draaiopening
• inhoud van 60 tot 110 liter

Maatwerk afvalbak o.b.v. Retro
• uitvoeringen RVS 316 (geslepen korrel 320)/
RVS 304 en gepoedercoat in RAL-kleur
• logo’s en afbeeldingen d.m.v. etsuitsparingen in
mantel
• alle afmetingen mogelijk
• open, met afsluitdeksel of draaiopening
• alle mogelijke vormen en specifieke wensen

in overleg

