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Montage op de grond

Kiezel, zand...

Moer en schroef
niet inbetonneren
zodat demontage
nog mogelijk is

Bodem-
verankering

Beton

400

Meubelvoet

Machineschroef 
met  platverzonken 
kop met metrieke 
plug

Beton, Asfalt...

Met fundamentZonder fundament

>200
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Verzorging en onderhoud de metalen delen

Tips voor het reinigen van het poedergelakte oppervlak:

- Gebruik alleen zuiver water, eventueel met toevoeging van een beetje neutraal poetsmiddel (pH 7) en zachte, niet 
schurende poetsdoeken, -lappen of industriële wat. Sterk schuren moet vermeden worden.

- Vettige, olieachtige of roetachtige substanties kunnen met niet-aromatische spiritus of met isopropylalcohol (IPA) 
verwijderd worden. Resten van stickers, kauwgum of plakband, enz. kunnen eveneens op deze wijze worden verwij-
derd.

- Gebruik geen oplosmiddelen die esters, ketonen, alcohol, aromaten, glycolether of halogeenkoolwaterstof of 
soortgelijke stoffen bevatten.

- Gebruik geen krassende of schurende middelen.

- Gebruik geen sterke zure of alkalische reinigingsmiddelen.

- Gebruik geen reinigingsmiddelen met een onbekende samenstelling.

- Reinigingsmiddelen mogen maximaal 25°C warm zijn. Gebruik geen stoomtoestellen.

- De temperatuur van het gereinigde oppervlak mag eveneens niet hoger oplopen dan 25°C.

- Onmiddellijk na elke reinigingsbeurt moet er met zuiver koud water gespoeld worden.

Tips voor het bijwerken van gekraste oppervlakken:

Dit advies helpt om het optische totaalbeeld van een beschadigd oppervlak te verbeteren. We verzoeken u echter 
om er rekening mee te houden dat het spijtig genoeg niet mogelijk is om een oppervlak zo bij te werken dat het er 
weer als nieuw uit ziet. De bestendigheid van het gelakte oppervlak tegen reinigingsmiddelen enz. die eventueel 
voor de reiniging van het oppervlak gebruikt worden, moet van geval tot geval getest en in aanmerking genomen 
worden. De kwaliteit van reparaties hangt in grote mate af van de vakkundigheid van de personen die ze uitvoeren. 
Het is niet mogelijk om een welbepaald resultaat te garanderen.

De metalen delen zijn van gegalvaniseerd staal. Ze werden bekleed met een duurzame deklaag die een licht me-
taalachtige structuur heeft. Om de poederlaklaag te repareren dient een eencomponent-nitrocelluloselak met een 
matte bovenlaag volgens het kleur.

Voor de verwerking van de gekozen materialen gelden de adviezen en waarschuwingen van de fabrikant. Vergeet 
niet om de oppervlakken tegen gebruik of manipulatie te beschermen totdat de door de door de fabrikant voor de 
gebruikte materialen opgegeven uithardingstijd verlopen is.
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Aanbestedingstekst

Aanbestedingstekst Chilly B

Preambule:

Alle hierna vermelde en beschreven producten worden internationaal beschermd door copyright. De ontvanger 
van deze documenten of andere personen kunnen door de voorlegging van deze documenten geen rechten doen 
gelden op het geleverde monster. Nabouwen door een andere onderneming als miramondo public design GmbH 
is niet toegelaten. Tegen inbreuken wordt een gerechtelijke vervolging ingesteld. De bevoegde rechtbank is Wenen, 
Oostenrijk.

Chilly B:

Meubelassortiment voor de openbare ruimte, bestaande uit een bank met rug- en armleuningen, een bank met 
rugleuning en zonder armleuning en een bank zonder rugleuning in 2 lengtes. Alle meubelen zijn gemaakt uit stalen 
frames met zit-, rugleuningvlakken uit plaatstaal. Alle meubelen zijn voorzien om vastgeschroefd te worden op de 
grond of om ingebetonneerd te worden.

Stalen frame: 

Gelaserd uit plaatstaal ST 02 Z volgens DIN 17162 en gelast, gevormde buizen uit St 37.0 volgens DIN 2458/1626, 
verchroomd met zeswaardig chroom, behandeld met IGP-Korroprimer 6007 volgens EN ISO 12944 / C5-M en DIN 
55633, aansluitend voorzien van een hogetemperatuurcoating, UV-stabiel, laagdikte volgens ISO 2360, hechting 
volgens ISO 53151, roostersnitwaarde GT2; in 6 kleuren.
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