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Product informatie fiche "COMCOWO" meubilair
COMCOWO is afgeleid van de afkortingen COMCO (complete concrete) en COWO (concrete and wood) en is een HWE City & Park
ontwerp en product.
COMCOWO is een modulair straatmeubilair bestaande uit banken en bijbehorende parkbanden en tafels, welke onderling te combineren
en geheel naar eigen wens zijn samen te stellen.

De bijbehorende COMCOWO parkband is een massief element, eventueel ingelegd hout (zoals bij de banken),
met een standaard lengte van 2,30 m. die zowel in rechte elementen als gebogen elementen te leveren zijn.
Deze elementen kunnen gecombineerd worden met de banken uit deze serie.
COMCOWO kan geleverd worden in beton, natuursteen, of biobasedmateriaal al dan niet gecombineerd met hout,Metaal of
gerecycled kunststof
De voeten kunnen worden voorzien van logo

Bank COWO basic
Modulaire bank samengesteld uit :
- 2 poten
- 1 zitdeel, beton / hout
De onderdelen worden met RVS anti-diesftal
Bevestigingsmiddelen gemonteerd.
lengte
breedte
zithoogte

:
:
:

2270 mm.
465 mm.
480 mm.

Afwijkende lengte op aanvraag

Bank COMCO basic
Modulaire bank samengesteld uit :
- 2 poten
- 1 zitdeel, beton
De onderdelen worden met RVS anti-diesftal
Bevestigingsmiddelen gemonteerd.
lengte
breedte
zithoogte

:
:
:

2270 mm.
465 mm.
480 mm.

Afwijkende lengte op aanvraag

Bank COWO park
Modulaire bank samengesteld uit :
- 2 poten
- 1 zitdeel, beton / hout
- 1 rugleuning, beton / hout
De onderdelen worden met RVS anti-diesftal
Bevestigingsmiddelen gemonteerd.
lengte
breedte
zithoogte
hoek zit/rug

:
:
:
:

Afwijkende lengte op aanvraag

2270 mm.
465 mm.
480 mm.
105 gr.

HWE City & Park BV
Bezoekadres:
Nijverheidstraat 64, Bemmel
Postadres:
Kampsestraat 22
6687 AW ANGEREN
tel. 026 202 40 50
info@cityandpark.nl
www.cityandpark.nl
IBAN : NL30RABO0308771370
K.v.K. 65008553

Product informatie fiche "COMCOWO" meubilair
Bank COMCO park
Modulaire bank samengesteld uit :
- 2 poten
- 1 zitdeel, beton
- 1 rugleuning, beton / hout
De onderdelen worden met RVS anti-diesftal
Bevestigingsmiddelen gemonteerd.
lengte
breedte
zithoogte
hoek zit/rug

:
:
:
:

Afwijkende lengte op aanvraag
Kenmerken :
- modulair en eenvoudig samen te stellen;
- kan zowel als bouwpakket als gemonteerd geleverd worden;
- Keuze uit volgende basis materialen;
Basis Zelfverdichtende beton kleuren grijs, antraciet en wit;
Circulaire beton, samenstelling op basis van tenminste 20% gerecycled beton, kleur grijs;
Bioubound, biobased beton, kleuren grijs, antraciet en wit;
Accoya, milieuvriendelijk verduurzaamd grenen
Bamboo extreme, Bamboe, kleur zwart
Cumaru, onbehandeld hardhout;
Accoya, milieuvriendelijk verduurzaamd grenen
Gerecycled kunststof, kleur zwart
RVS verbindingsstukken (RVS omdat dit geen extra behandeling nodig heeft tegen corrosie)
RVS antidiefstal bevestigingsmiddelen bestaande uit Bouten m10 en Shroeven 6,0 mm.
- Alle vermelde hardhout soorten zullen op termijn vergrijzen;
- Banken kunnen zowel als bouwpakket als gemonteerd geleverd worden;
- Alle onderdelen zijn per stuk na te leveren, u bent dus niet verplicht om totale onderdelen af te nemen;
- Indien gewenst kunnen we een logo in de beton maken;
- Afwijkende lengte op aanvraag;
- Onderling doorkoppelen is mogelijk;
- Beheer data : voor deze lijn richten we een data beheer in. Kort samengevat houden we voor u bij wat u heeft staan om ingeval van
vervangen van onderdelen snel het juiste onderdeel toe te sturen.

COWO
COMCO

principe afbeelding samenstelling bank

=
=

concrete wood ( beton met hout)
complete concrete (compleet beton)

2270 mm.
465 mm.
480 mm.
105 gr.
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Impressie foto's op de fabriek, gemaakt 5 april 2019

Impressie foto's Herwen, gemaakt april 2019

op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden HWE City & Park BV , 1 januari 2016
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. U kunt deze voorwaarden downloaden van onze website www.cityandpark.nl

