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Umeå Bænk 

Peter Becht

GH Form har i samarbejde med arkitekt Peter  
Becht, MAA MDL MSA, udviklet bænkeserien 
Umeå. 

Bænken er et kraftigt møbel, der er beregnet  
til at stå i byens rum og modstå de belastnin-
ger, dette kan medføre. De forskellige model-
ler byder på variation, brugsmæssigt såvel som 
visuelt.

Bænkene kan leveres i flere længder og spejl-
vendt, det vil sige med ryg og armlæn, henhold-
svis venstre- eller højrevendt. 

Alle bænkene kan leveres med WiFi som ac-
cesspoint, strømudtag i side eller bund samt 
lys under bænken. 

Umeå Bænkeserie omfatter Hvilebænk, Vin-
kelbænk, Rygbænk og Kyssebænk.
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Benene er malerbehandlede 40 x 40 mm RHS-profiler. 

Bænken kan tåle store ydre påvirkninger uden at miste sin funktion-
alitet. Bænken funderes ved nedgravning. GH Form har en bred vifte  
af andre funderingsmuligheder efter projekt, hvor nedgravning ikke  
er mulig.

Umeå Bænk

Bænken produceres som standard i mahogni og kan leveres malet eller 
olieret. Hvis anden træsort ønskes, kan dette fremstilles. Trælamellerne 
på 125 x 45 mm ligger på langs på Hvilebænk og Vinkelbænk, mens de 
ligger på tværs af længderetningen på Rygbænk og Kyssebænk.

Afstandsklodser af neopren sikrer luft mellem træ og understel og har 
samtidig en støddæmpende effekt på siddekomforten. Klodserne giver 
desuden træet frihed til at arbejde under skiftende vejrforhold. 

PB.10.1011 Umeå Hvilebænk 4000 med ryglæn  

Behandlet stål med sæde af træ

PB.10.1012 Umeå Rygbænk 4000 med ryglæn og armlæn  

Behandlet stål med sæde af træ 

PB.10.1013 Umeå Vinkelbænk 4000 med dobbelt ryglæn  

Behandlet stål med sæde af træ

PB.10.1014 Umeå Kyssebænk 2000 med ryglæn og armlæn  

Behandlet stål med sæde af træ

PB.10.1011 Peter Becht
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