APERO

LABEL
PRODUCTNAAM
COLLECTIE
VERSIE
BOIP REGISTRATIENUMMER

GEBRUIK

ELLE-DEE
apéro

binnen en buiten.
* de kleur kan licht vervagen bij langdurige
blootstelling aan UV
privé gebruik: terras, tuin, lounge ruimte,
patio, dakterras
proﬀessioneel
gebruik:
onthaalruimte,
receptieruimte,
lounge
zaal,
ontspanningsruimte, tuin

la réception
linkssteunend
85940-00
PRESENTATIEMOGELIJKHEDEN

MATERIAAL
PRODUCTIE-EIGENSCHAPPEN
LAK
KLEUR
BESCHIKBARE KLEUREN

aluminium

links dwars op de muur

poederlak, 1-laag
RAL 9010
rondom een pilaar

basiskleuren*:
zuiver wit
oranjebruin
agaatgrijs
blauwgrijs

RAL 9010
RAL 8023
RAL 7038
RAL 7031

op aanvraag:
signaalwit
kroaalrood
duifblauw
grijsbruin

TOTAAL GEWICHT
OMHULLENDE AFMETINGEN
TAFELHOOGTE

l x b x h: 1980 x 1130 x 1100 mm

ACCESSOIRES

kussens rond & langwerpig, beschermviltjes
(6x)

VERANKERING

steunpootjes in RVS (8x)

ONDERHOUD

reinigen met een licht bevochtigde doek en
lauw water, indien nodig met een neutrale
ontvetter
vermijd contact met zouten en zuren
gebruik geen hogedrukreiniger

ONTWERPER

Lien Debrouwere
onderneemster en designer bij ELLE-DEE

1100 mm
800 mm

VOETHOOGTE

350 mm

MAXIMALE BELASTING

RAL 9003
RAL 3016
RAL 5014
RAL 8019

doorgedraaid als cocktailbar

83 kg

ZITHOOGTE

PLAATDIKTE

dwars op de muur met barkrukken

binnen- en buitenlas, handmatig

opleiding: UAntwerpen
master of science: product design

10 mm
MAX. 120 kg op het zitvlak
MAX. 60 kg op het tafelblad

ontwerpatelier ELLE-DEE
Steenovenstraat 60
B-8400 Oostende
+32 (0)472 80 95 92
binnenhuiskunst@elle-dee.be
www.elle-dee.be

WAARSCHUWING

bevat scherpe hoeken
de ontwerper, producent en verkoper zijn
niet verantwoordelijk voor ongevallen toe te
schrijven aan oneigen productgebruik

Deze technische ﬁche is onderhevig aan mogelijke wijzigingen. Alle afmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Alle afmetingen en gewichten zijn een benadering
van de werkelijke waarde en dienen ter indicatie. Dit document is lauter informatief. Het ontwerpatelier ELLE-DEE is niet verantwoordelijk voor fouten in de documentatie van haar producten.
De inhoud van dit document, in het bijzonder het betreﬀende model, is beschermd door het modelrecht. Elke vorm van reproductie, hetzij gedeeltelijk, hetzij volledig,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

