karta techniczna

nazwa

Ławka A-Linea
obiekt małej architektury

informacje

WARIANT A

techniczne

WARIANT B

( mm )
1800

610

610

1800

A

widok od góry

A

widok od góry

Ø 600

460

460

Ø 600

B widok od frontu

B widok od frontu

wyprodukowane we Francji

charakterystyka
produktu

gwarancja 36 miesięcy

stal cynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo
siedzisko i nogi wykonane z arkusza stali o grubości 3 mm
kompatybilne z donicą Atech Extravase 60
objętość substratu: 81 litrów (dotyczy donicy)
objętość zbiornika na wodę: 8 litrów (dotyczy donicy)
dwa warianty położenia donicy

gwarancja

Produkty ﬁrmy Atech objęte są 3-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości
jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis
gwarancyjny.
W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym
przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.
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karta techniczna

nazwa

Ławka A-Linea
obiekt małej architektury

informacje

WARIANT C

techniczne

( mm )

WARIANT D

3000

610

610

3000

A

widok od góry

A

Ø 600

B widok od frontu

B widok od frontu

wyprodukowane we Francji

produktu

Ø 600

460

460

Ø600

charakterystyka

widok od góry

gwarancja 36 miesięcy

stal cynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo
siedzisko i nogi wykonane z arkusza stali o grubości 3 mm
kompatybilne z donicą Atech Extravase 60
objętość substratu: 81 litrów (dotyczy pojedynczej donicy)
objętość zbiornika na wodę: 8 litrów (dotyczy pojedynczej donicy)
warianty: z jedną oraz z dwoma donicami

gwarancja

Produkty ﬁrmy Atech objęte są 3-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości
jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis
gwarancyjny.
W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym
przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.
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