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GH Form    Inventar til byens rum

Nordic bænk

Nordic bænk
Nordic bænk er udviklet af GH Form i samarbejde med 
Holscher Design, www.holscherdesign.com. 

I udviklingsprocessen er der lagt vægt på at bruge de materialer, 
vi har til rådighed: Støbejern og skandinavisk træ. 

Følgende kvaliteter er kendetegnet for Nordic bænk: 

· Dansk design
· Svensk standard
· Norsk træ

Armlæn 
Bænken fås med og uden armlæn. Bænken med armlæn lever op 
til de svenske retninslinjer for tilgængelighed, hvor det er et krav, 
at armlænet skal flugte med sædets forkant. Det er simpelt at 
eftermontere armlæn, hvis behovet opstår. 

Montering 
Nordic bænk fås til nedstøbning, opstilling på belægning / 
fundament eller væghængt. Alle udgaver af Nordic bænk 
fremstilles med lister. 

Specifikationer 
Længde med armlæn: 196 cm 
Længde uden armlæn: 180 cm 
Højde til ryg: 85 cm 
Dybde: 59 cm 
Sædehøjde: 46 cm

Bænkegavle: Støbejern 
Sæde og ryglæn: Skandinavisk FSC / PEFC 
– certificeret varmebehandlet træ.

Pris 
Uden armlæn:  DKK 5.800,- 
Med armlæn: DKK 6.900,- 
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Produktoversigt

Nordic bænk til opstilling på belægning 
Kan boltes til belægningen eller opstilles på fundament. 

· Med armlæng 
·  Uden armlæn 

Nordic bænk til nedstøbning 
Til nedstøbning på stedet. 

· Med armlæng 
·  Uden armlæn 

Nordic plint, asymmetisk 
Til nedstøbning på stedet. 

· Med armlæng 
·  Uden armlæn 

Nordic plint, symmetisk 
Til nedstøbning på stedet. 

· Med armlæng 
·  Uden armlæn 

Nordic bænk, væghængt 

· Med armlæng 
·  Uden armlæn 

GH Form og FN’s Verdensmål nr. 12 

GH Form arbejder aktivt for at opfylde FN’s Verdensmål nr. 12 om 
'Ansvarligt forbrug og produktion'. 

· Vi bruger ikke nyt råjern - al jern er genbrug 
· Vi bruger varmebehandlet nordisk træ i stedet for hårdttræ fra Asien
· Vi bruger miljøvenlig pulvermaling uden opløsningsmidler
· Nordic bænk produceres i 'closed loop' med et minimalt ressourceforbrug
· Designet til nem vedligeholdelse og lang levetid 
· Bliver en bænk et affaldsproblem, køber vi den tilbage for 10% af indkøbsprisen
· Vores støberi bruger moderne energieffektiv teknologi


