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NeoBarcino
UM304N
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NeoBarcino

NeoBarcino ALU

NeoBarcino ECO

NeoBarcino reBnew
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UM304NL

UM304NS
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UM304PR

UM304NPRH

UM304NMTP

Dins de la gamma de Mobiliari Urbà, trobem el Banc Neobarcino i les seves variants: banc, cadira, banc llarg i banqueta.
Sobri i elegant, el banc Neobarcino és un dels productes més sol·licitats de la gamma de mobiliari urbà de BENITO URBAN.Existeix la possibilitat
d'adquirir el Banc Neobarcino amb fusta FSC, que prové de tales controlades o en fusta tècnica.
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La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.
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Marcatge personalitzable

Marcatge personalitzable

Disponible en:

Plaqueta alumini 74 x 35 mm.

Llistó fresat

Bancada de fundició d'alumini.

La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Afegim la possibilitat de personalitzar el Banc Neobarcino amb un marcatge permanent que identifica el Mobiliari Urbà del seu municipi.
L'ORIGINAL PORTA TRES CAPES DE PINTURA I UN TRACTAMENT PROTECTOR A la CORROSIÓ.
El NEOBARCINO és un banc fabricat amb peus de fosa dúctil tractat amb Ferrus, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima
resistència a la corrosió. El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses
mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols
color gris martelé.
Els sis taulons de fusta tropical van tractats amb el recobriment de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug.
Tots els caragols són d'acer inoxidable.
Producte certificat.
Disponible en diferents materials:
- UM304N - Peus Fundició dúctil + Taulons fusta tropical
- UM304AL- Pies Fundición de Aluminio + Taulons fusta tropical
- UM304NMTP - Peus Fundició dúctil + Taulons fusta tènica
- UM304NPRH - Peus Fundició dúctil + Taulons Polímer reciclat
- UM304PR - Peus Polímer reciclat + Taulons Polímer reciclat

