Gardinox presenteert RVS straatmeubilair met een zacht prijsje: de serie ‘BOA’
Een Budgetprijs voor Openbaar meubilair van A-kwaliteit.
Deze tijd waarin de uitgaven onder de loep worden genomen komt de inrichting van de openbare ruimte niet ten
goede. Het valt het voor gemeentes, scholen en bedrijven in de recreatiesector niet mee om straatmeubilair aan te
schaffen wat aan de wensen voldoet. Enerzijds moeten dit soort producten onderhoudsarm zijn en een lange
levensduur hebben, anderzijds is er nauwelijks budget om degelijk meubilair aan te kunnen schaffen. Resultaat is dat
er of een inferieur (maar betaalbaar) product wordt aangeschaft, of dat de vervanging wordt uitgesteld en men nog
langer tegen een versleten bank of defecte afvalbak aan moet kijken.
Gardinox springt hierop in en komt met een budgetlijn in openbaar meubilair. De kwaliteit die u van ons gewend bent
tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Deze BOA-serie omvat een zitbank, afvalbak en een afzetpaal.

Bovengenoemde prijzen zijn af fabriek Hulsel. Indien gewenst kan Gardinox ook de plaatsing van deze producten voor
u verzorgen.
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Zitbank BOA is een bank van 180 x 65 x 85 cm [BxDxH]. Het
frame bestaat uit roestvast stalen koker 50 x 50 mm en is
voorzien van hardhouten latten (kwaliteit: Sipo mahonie)
van 42 mm dik. Deze combinatie geeft de bank een warme
uitstraling en prettige zit. Het hout is onderhoudsarm, het
frame robuust. Het vast zetten van de bank gaat naar
keuze middels doorlopende poten incl. betonankers (in de
specie te zetten) dan wel middels aangelaste lippen (om de
bank op de bestrating vast te zetten). Prijs van deze
onverslijtbare bank: € 475,00 excl. BTW.

Afvalbak BOA. Een roestvast stalen afvalbak is een
verfraaiing voor het straatbeeld. Het gladde RVS zorgt er
voor dat de bak minder gevoelig is voor graffiti, bekrassing
of brandstichting. In combinatie met een uitneembare RVS
binnenbak zorgt dit voor een hygiënische afvalbak welke
ook makkelijk te legen is. De prijs van dit soort afvalbakken
valt echter niet mee. Gardinox is er in geslaagd niet alleen
een fraaie én praktische afvalbak te ontwikkelen maar om
ook de prijs hiervan te beperken. De afmetingen van
afvalbak BOA zijn 400 x 400 x 850 mm. Inwerpopening 240
x 240 mm met in het midden een inwerpbeperking annex
sigarettendover. De inhoud van de uitneembare RVS
binnenbak bedraagt ruim 78 liter. Prijs: 498,00 excl. BTW.

Afzetpaal BOA is een ronde afzetpaal, ook wel anti-ram of
anti-parkeerpaal genoemd. Uiteraard uitgevoerd in
roestvast staal, met geborstelde finish. Deze afzetpaal is
van extra zware kwaliteit (AISI 316), dat maakt de paal nog
beter bestand tegen roest door krassen van bijv. fietsers en
corrosie door urine van plassende honden. De BOA
afzetpaal heeft een diameter van 80 mm en een hoogte
van (max.) 900 mm. Plaatsing d.m.v. aangelaste
betonankers (in te storten) of flens met montagegaten.
Prijs van deze afzetpaal is € 79,00 excl. BTW.

