PROJECTE
PROJ-014-2018

Superfície: 105 m²
Email: info@benito.com
Telèfon: +34 93 852 1000

Producte
JSA003D

Descripció
Chest AD
Els elements saludables de BENITO permeten a les persones majors i adultes, practicar esport tant en els
espais públics, com a privats, permetent augmentar el benestar i la qualitat de la vida de les persones,
fomentant la salut i les relacions socials.
Funcions per a la salut, millora cardiovascular i respiratòria, enfortiment de la musculatura, agilitat,
flexibilitat i coordinació de moviments.
Funcions socials, creació d'activitats d'oci, fomentant la integració social, i un major ús recreatiu dels
espais públics.
Beneficis: Reforça i també desenvolupa la musculatura dels membres superiors, pectorals, deltoides i
bíceps.
Instruccions d'ús:
1.
Fitxa Tècnica

JSA005D

Certificat Conformitat

Certificat

Certificat Conformitat

MADERA 1 nido
Gronxadors infantils de diferents materials tant en fusta i acer, amb gran resistència a l'abrasió, corrosió i
molt resistents a la intempèrie.
Estructura, fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau
(classe IV). Acabat amb dues capes de lasur.
Fitxa Tècnica

JJMM01

Certificat

Bicycle AD
Els elements saludables de BENITO permeten a les persones majors i adultes, practicar esport tant en els
espais públics, com a privats, permetent augmentar el benestar i la qualitat de la vida de les persones,
fomentant la salut i les relacions socials.
Funcions per a la salut, millora cardiovascular i respiratòria, enfortiment de la musculatura, agilitat,
flexibilitat i coordinació de moviments.
Funcions socials, creació d'activitats d'oci, fomentant la integració social, i un major ús recreatiu dels
espais públics.
Beneficis: Enforteix la musculatura de cames, pectoral, dorsals i isquiotibials, permetent un complet
moviment de les extremitats.
Fitxa Tècnica

JL1500010

Certificat Conformitat

Wheel AD
Els elements saludables de BENITO permeten a les persones majors i adultes, practicar esport tant en els
espais públics, com a privats, permetent augmentar el benestar i la qualitat de la vida de les persones,
fomentant la salut i les relacions socials.
Funcions per a la salut, millora cardiovascular i respiratòria, enfortiment de la musculatura, agilitat,
flexibilitat i coordinació de moviments.
Funcions socials, creació d'activitats d'oci, fomentant la integració social, i un major ús recreatiu dels
espais públics.
Beneficis: Millora la mobilitat dels membres superiors.
Fitxa Tècnica

JSA018D

Certificat

Certificat

Certificat Conformitat

Barco
Disseny firmat per Xavier Mariscal. Entre l’artista i el dissenyador, els seu imaginari de traços infantils i
estètica llatina encaixa a la perfecció en aquest tipus de producte. Molles per a nens, divertides i que
potencien el seu aprenentatge.
Fitxa Tècnica

Certificat

Certificat Conformitat

Producte
JCA01D

Descripció
Wiki
Amagar-se, reunir-se, jugar, una caseta amb finestres i tauletes és sempre una gran opció pels més petits.
Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV).
Acabat amb dues capes de lasur.
Fitxa Tècnica

Certificat

T. +34 938521000 I info@benito.com

