FAKTA
LOOP CIRCLE
# 135

Loop er et enkelt og fleksibelt rummøbel til indoor/outdoor
områder. Loop kan anvendes i en række sociale og kulturelle
sammenhænge til at foretage et uformelt ophold, hvile eller
bevægelse på, i eller omkring - til 4-6 personer.
Loop møblet skaber via sin cirkulære form og individuelle farve
et karakteristisk miljø i byrummet, parker, skoler,
forlystelsesparker m.m. Møblet er skabt til midlertidige +
permanente rum/møbleringer. out-sider har i Loop familien
flere varianter, såsom Loop Light, Loop Arc og Loop Picnic mm.
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LOOP CIRCLE # 135

TEKNISK
DATA
TEKNISK
DATA

Materiale
Rotationsstøbt polyethylen, 6mm godstykkelse, gennemfarvet. Støbt
som eet stort emne. UV-bestandigt og robust overfor påvirkninger som
slitage samt vejrlig. Materialet er egnet til granulering og recycling.

Overflader og friktion
Ved sandblæsning af støbeformen opnås en ru/nubret overflade på det
endelig produkt, hvilket øger friktionen og gør overfladen mindre glat.
Godkendelse
TÜV godkendt som legepladsudstyr iht. EN1176.
Dimensioner
Ydre diameter: Ø1800mm. H400mm. Indre diameter: Ø1000mm
Volume: 540L. Siddepladser: 4-6 indvendig / 6-8 udvendig.
I midten er der plads til 1-2 børn.

Standard farver

(nærmeste RAL)
Rød: RAL 3020
Orange: RAL 2003
Limegrøn: RAL 120 70 60
Variant farver

(nærmeste RAL)
Gul: RAL 1018

Montage
Fyldes med vand (250liter) / sand (250kg) via indstøbt studs eller
fastgøres til terræn med beslag.

Purple: RAL 4004

Varianter
Mulighed for individuelt indstøbt logo på siden.

Sandstone

Recycled & svanemærket*
Recycled udgave er 100% genbrugt polyethylen (PE), fordelt på 85%
internt spild/overskud fra produktionen og 15% fra polyethylen poser.
Recycled udgave er svanemærket, som fremmer cirkulær økonomi og
opfylder FN's 12. verdensmål for bæredygtig forbrug og produktion.
Recycled udgave fremstår i antracit nuancer og må forventes at variere
fra ordre til ordre.
Vedligeholdelse
Produktet tåler de fleste rengøringsmidler og kemikalier og kan med
fordel højtryksrenses. Farven kan fremmes med vinylrens o.lign.
Familie
Loop Arc, Loop Line, Loop Lys, Loop Cone, Loop Corner
Designbeskyttelse
Registeret EU community design /
nummer 0014369920002

Grå: RAL 7015
Blå: RAL 5010
Pastel blå: RAL 5024
Mokka brun: RAL 8028
Oliven grøn: RAL 6025
Hvid: RAL 9003
Recycled: Antracit*
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