
"STILO" GULTAS 02.548 ZANO MIESTO BALDAI

PARINKTYS

Sėdynė ir atlošas
Europos spygliuočių mediena
aliejuota egzotinė mediena
aukščiausios kokybės egzotinė mediena

Pritvirtinimo būdas
prisukti

APRAŠYMAS

Vienvietis "Stilo" gultas yra baldas, skirtas parkams,
skverams ir sodams įrengti. Pagrindinis jo privalumas -
ergonomiškumas ir patogumas. Jis priklauso " Stilo"
gaminių serijai, kurią sudaro suolai, stalai, šiukšliadėžės,
augalų vazonai ir savitarnos dviračių remonto stotelė.

Lenkta ir suvirinta konstrukcija, derinama su medinėmis
lentomis. Plieninių elementų storis yra 4 ir 8 mm. Galima
rinktis plieninę konstrukciją:

- anglinis plienas s235Jr, cinkuotas ir dažytas
milteliniu būdu pagal RAL paletę
- arba nerūdijantis plienas 1.4301 poliruotas

Namelyje yra 37 lentos 45x53x600 mm ir 2 lentos
145x53x600 mm. Klientams siūlome:

- Europos spygliuočių mediena, impregnuota ir
dukart lakuota
- arba egzotinė mediena, impregnuota ir du kartus
alyvuota
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https://www.zano.lt/miesto-baldai/produktu-paieska?s=stilo


"STILO" GULTAS 02.548 ZANO MIESTO BALDAI

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys
- plotis: 168 cm
- aukštis: 99 cm
- gylis: 60 cm

Medžiagos
- mediena: Europos spygliuočių arba egzotinė
- anglinis plienas (s235jr)
- nerūdijantis plienas (1.4301)

Weight
- anglinis plienas (s235Jr): 46 kg
- nerūdijantis plienas (Aisi 304): 0 kg

ZANO

Produktas: "Stilo" gultas
Katalogo numeris: 02.548
Dizaineris: Iwona Żaczek

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis
leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir
pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas
ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka
autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką,
pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra
ZANO Miroslavo Zarotinskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas,
sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus,
aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław
Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.
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MONTAVIMO SCHEMOS (A, B, C, D), SKIRTOS TVIRTINTI VARŽTAIS ZANO MIESTO BALDAI

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios
tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.

ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU
PAGRINDU ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

BETONO / ASFALTO
MONTAVIMAS

TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO
PAMATO

Surinkimo aprašymas Surinkimo aprašymas Surinkimo aprašymas Surinkimo aprašymas

ZANO produktas1.

Greito veikimo tvirtinimo elementas
arba cheminis inkaras

2.

Akmens grindinys / betono grindinys
/ akmens plokštės / betono plokštės

3.

Smėlio balastas (apie 2-4 cm)4.

Akmens masės pagrindo
konstrukcija

5.

Betoninis pagrindas, C16/20 klasė
(viršutinio paviršiaus betonas 10 cm
žemiau grindinio paviršiaus)

6.

Vietos žemė7.

ZANO produktas1.

Greito veikimo tvirtinimo elementas
arba cheminis inkaras

2.

Akmens grindinys / betono grindinys
/ akmens plokštės / betono plokštės

3.

Smėlio balastas (apie 2-4 cm)4.

Akmens masės pagrindo
konstrukcija

5.

Vietos žemė6.

ZANO produktas1.

Greito veikimo tvirtinimo elementas
arba cheminis inkaras

2.

Tvirtas sukietintas paviršius, pvz.,
betonas arba asfaltas

3.

Betoninis pagrindas, C16/20 klasė
(viršutinio paviršiaus betonas 10 cm
žemiau grindinio paviršiaus)

4.

Akmens masės pagrindo
konstrukcija

5.

Smėlio balastas (apie 2-4 cm)6.

Vietos žemė7.

ZANO produktas1.

Greito veikimo tvirtinimo elementas
arba cheminis inkaras

2.

Betoninis pagrindas, C16/20 klasė
(viršutinio paviršiaus betonas 10 cm
žemiau grindinio paviršiaus)

3.

Vietos žemė4.
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