
136 Erik Brandt Dam    www.ghform.dk

Mobilia Bænk 80 

Erik Brandt Dam

Mobilia Bænk 80 er en komponent, der alene 
eller i kombination med Mobilia Rundbænk kan  
danne linjer og kurver og blive en integreret  
del af byrummet.

Bænken har gennem flere år vist sin robusthed 
ved både almindelig og uhensigtsmæssig brug 
i det offentlige rum: Ved gymnasier, institution-
er med videre.

Den kan anvendes inden- og udendørs og skal  
som standard funderes under terræn, men kan 
også leveres med afkortede bænkeben for op-
stilling på terræn.

Mobilia Bænk 80, der en del af Mobiliaserien, 
kan leveres med delvis ryglæn og armlæn. 
Hele serien omfatter bord, grill, affaldsbehol-
der, urinal, lige og krumme bænke samt infor-
mationstavle. 
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EBD.10.1061 Mobilia Bænk 80 

 Behandlet stål med sæde af træ

EBD.10.1062  Mobilia Bænk 80  

Behandlet støbejern med sæde af træ 

EBD.10.1063  Mobilia Armbøjle 80  

Behandlet stål

EBD.10.1064  Mobilia Ryglæn 80 

Behandlet stål og træ

Mobilia Bænk 80

Bænken produceres som standard i moduler à 2 meters længde, men 
kan også leveres i længde efter ordre. Trælamellen på 40 x 80 x 600 
mm oplægges vinkelret på bænkens længderetning. 

Afstandsklodser af neopren sikrer luft mellem træ og jernflade. De giver 
ligeledes træet frihed til at arbejde under skiftende vejrforhold. 

Vangerne består af to vinkeljern på 100 x 100 x 10 mm.

Bænken kan tåle store ydre påvirkninger. Den funderes under terræn, 
hvilket gør det muligt at lægge belægningssten og fliser helt op til bæn-
keben. Ved opstilling på terræn kan bænken leveres med afkortede 
ben. Ligeledes findes der mulighed for fundering før asfaltudlægning, 
hvor opstilling af bænken sker efterfølgende. 

Til Mobilia Bænk 80 findes ryglæn og armbøjle. Disse kan enten mon-
teres på fabrik eller eftermonteres på allerede opstillede bænke. 
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