Zaangażowanie ekologiczne
SILA S®, produkty stworzone z myślą o
szacunku do środowiska naturalnego:
1 – Drewno: SILAOS jest produkowane z dębu
pochodzącego z Francji i posiada certyfikat
PEFC (Program for the Endorsement of Forest
Certification Schemes - certyfikat programu na
rzecz zagospodarowania zasobów leśnych),
dzięki czemu mamy pewność, że wspieramy
odpowiedzialną gospodarkę leśną. Pozyskane
drewno nie jest przetwarzane więc nie powoduje
negatywnych skutków w środowisku naturalnym.
Drewna egzotyczne, w odróżnieniu od dębiny,
są tańsze ale powodują katastrofalne skutki w
następstwie rabunkowej wycinki lasów. Z kolei
drewno sosnowe, podczas utylizacji, wymaga
zastosowania
bardzo
szkodliwych
technik
spopielania.

Wolność gamy

Numery katalogowe SILA S®

Dajcie się ponieść Waszym pragnieniom !
Wybierzcie długość, wykończenie drewna
i stali, kształt podłokietnika.

®

4 – Opakowanie wykonane jest w 100% z kartonu
pochodzącego z recyklingu. Produkty dostarczane
są w płaskim opakowaniu aby zmniejszyć
negatywny wpływ transportu na środowisko
naturalne.

Opis
2 miejscowy

Wykończenie
3 miejscowy

przedstawia

Podłokietniki
łuk

Wykończenie Wykończenie bez podłojasny dąb
mahoń
kietników

Klub

Klasyczny

Ekologiczne ławki z oparciami

Pierwsza ekologiczna gama mebli miejskich

594000
594001
594002
594003

> Wybierzcie długość

594005

Od momentu powstania aż do końca

594006

ławki bez oparcia, ławki z oparciem i fotela

594007

życia

594008

produktu,

594011
594012

aż

594013

po

594016
594018

najmniej

Ekologiczne ławki bez oparć
594031

ECO

gama

pomyślana

szkodliwa

dla

594034

Ekologiczne fotele

Jasny dąb

Mahoń

>>> Wybierzcie kolor stali
ławki bez oparcia, ławki z oparciem, fotela, szezlonga,
stolika i kosza
Czarny RAL 9005

Szary PROCITY®

Odcień Corten

594100

Standardowy

-

594101

Standardowy

-

594103

Standardowy

-

594104

Standardowy

-

594106

Standardowy

-

594107

Standardowy

-

594108

Fotel wersja senior

-

-

-

594109

Fotel wersja senior

-

-

-

594110

-

-

-

-

594111

-

-

-

-

594120

-

-

-

-

594121

-

-

-

-

Do wyboru
różne kolory
zastosowanej stali:
kod koloru należy
dodać do wybranej
referencji produktu:

Ekologiczny szezlong
Czarny RAL 9005

Ekologiczny stolik
Szary PROCITY®

Ekologiczne kosze
594130

30 L - Bez pokrywy

-

-

-

-

594131

30 L - Bez pokrywy

-

-

-

-

594132

30 L - Przechylny z pokrywą

-

-

-

-

594133

30 L - Przechylny z pokrywą

-

-

-

-

594134

50 L - Bez pokrywy

-

-

-

-

594135

50 L - Bez pokrywy

-

-

-

-

594136

50 L - Z pokrywą

-

-

-

-

594137

50 L - Z pokrywą

-

-

-

-

Wszystkie meble SILAOS

®

Odcień Corten

Szary RAL 7044

dostarczane są z zestawem antykradzieżowych kołków mocujących.

Szary RAL 7044

>>>> Wybierzcie kształt podłokietnika

Dystrybucja:

ławki z oparciem i fotela

www.procity.eu

Maj 2011

Bez podłokietnika

Łuk

Club

Klasyczny

lne

iedzia

odpow

środowiska naturalnego.

594032
594033

ławki bez oparcia, ławki z oparciem, fotela, szezlonga,
stolika i kosza

od

w taki sposób aby była jak

594017

>> Wybierzcie sposób wykończenia drewna

opakowanie,
została

594015

jsca
1, 2 lub 3 mie

poczynając

odpowiedniego doboru surowców

594010

2 – Stal jest materiałem w 100% odzyskiwalnym.
25% stali użytej do produkcji wyrobów Procity
pochodzi z recyklingu.
3 – Do wykończenia drewna używane są
bejce na bazie wodnej: trwale chronią drewno
przed zagrożeniami zewnętrznymi i przed
zanieczyszczeniami, pozostając nieszkodliwymi
dla środowiska naturalnego.

Numery
katalogowe

ZADBAJCIE O
ODPOWIEDZIALNĄ
GOSPODARKĘ LEŚNĄ

Stolik SILA S

Kolekcja odpowiedzialna ekologicznie

®

SILA S®, jest gamą stonowaną, prostą i elegancką, zaspokajającą wszystkie wasze
potrzeby:

Fotel SILA S®
« Wersja Senior »
Fotel jest podniesiony
o 10 cm aby ułatwić
seniorom wstawanie
z fotela

Szezlong SILA S®
Kosz 50L SILA S®

Ławka z oparciem SILA S®

1 miejscowy: 600 mm
Długość: 1200 mm
Głębokość: 520 mm
Wysokość: 500 mm

1 miejscowy: długość 600 mm
Głębokość siedziska: 400 mm
Wysokość oparcia: 866 mm
Odległość siedziska od ziemi: 440 mm
Do wyboru 3 modele podłokietników

Głębokość siedziska: 400 mm
Wysokość oparcia: 966 mm
Odległość siedziska od ziemi: 540 mm
Podłokietnik: Klasyczny
Zintegrowany podnóżek
Fotel podniesiony

ny
as

dąb

M

1 miejscowy: długość 600 mm

J

Fotel SILA S®

Ławka bez oparcia SILA S®

Głębokość siedziska: 1 265 mm
Wysokość oparcia: 740 mm
Odległość siedziska od ziemi: 340 mm

oń
ah

Kosz 30L SILA S®

2 miejscowa: długość 1200 mm
3 miejscowa: długość 1800 mm
Głębokość siedziska: 400 mm
Wysokość oparcia: 866 mm
Odległość siedziska od ziemi: 440 mm
Z podłokietnikami lub bez (do wyboru
3 rodzaje podłokietników)

2 miejscowa: długość 1200 mm
3 miejscowa: długość 1800 mm
Szerokość siedziska: 400 mm
Odległość siedziska od ziemi: 440 mm

Pojemność: 30 litrów
2 wersje: stała lub przechylna z pokrywą
Wymiary:
Wersja stała: Dł 459 x Gł 271 x Wys 723 mm
Wersja przechylna: Dł 459 x Gł 271 x Wys 869 mm

Pojemność: 50 litrów
2 wersje: z pokrywą lub bez pokrywy
Wymiary: Dł 395 x Gł 395 x Wys 630 mm

