LUCIDA

PRODUCTINFORMATIE SEAT SOLAR

Specificaties

Seat Solar

Drukknop

Start laadgebruik

Zonnepaneel

Gehard glas, semi-transparant

100%
NATUURSTENEN DEKLAAG, 3GEBORSTELD
Aantal laadpunten
(1x 230V en 2x 2USB)

Onderstel

Slagvaste kunststof plaat
Struyk
Verwo Infra.
Geborsteld RVS316
Straatbepalend.
Zelfverdichtend beton (glad)

Aansluiting

Stand-alone
of op
lichtnet/0.3A als
max.
Struyk
Verwo Infra
is straatbepalend
het gaat om

Uitgangsvermogen per stopcontact

Struyk
Verwo
Infra.
bestaat
esthetisch,
en maatschappelijk
Max.uit
5mA
@ 5Vdceconomisch
USBInfra.
Struyk
Verwo
verantwoorde bestratingsmaterialen en –oplossingen.
Straatbepalend.
Autonoom selfsupporting
Straatbepalend.

Beschermplaat
Materiaal frame

de Max.
inrichting
van@
de230Vac
openbare ruimte. Ons assortiment
300W

Uitgangsvermogen per USB
Stroombeperking
Laadcontactdozen

Vandaalbestendig > IK10
Struyk Verwo Infra is straatbepalend als het gaat om
inspirerende
straatbeelden
met om
beton
Struyk
Verwo
Infra
is straatbepalend
als het gaat
x 50
200
cm
de 50/45
inrichting
vanx de
openbare
ruimte. Ons assortiment
de inrichting van de openbare ruimte. Ons assortiment
bestaat uit esthetisch,
economisch
en maatschappelijk
gemak
in verwerking,
gebruik en onderhoud
bestaat uit esthetisch,
economisch
en maatschappelijk
verantwoorde
bestratingsmaterialen
en –oplossingen.
LED verlichting,
speakers
verantwoorde bestratingsmaterialen en –oplossingen.
verkeersveilige situaties

Afmeting (BxHxL)
Optioneel

prestigieuze inrichting met natuursteen
prestigieuze
inrichting met natuursteen
duurzame leefomgeving
inspirerende straatbeelden met beton
inspirerende straatbeelden met beton
LUCIDA
gemak in verwerking, gebruik en onderhoud
gemakde
in stenen
verwerking,
gebruik enborstels
onderhoud
Een nieuwe lijn exclusieve betonstraatstenen binnen de Street Art range waarbij
met speciale
worden opgepoetst. De Lucida deklaag wordt daarmee extra verdicht en geeft het een natuurlijke glans die de Lucida
verkeersveilige situaties
uniek maakt. Tegelijk brengen we met het borstelen een licht reliëf aan zodat
voetgangerssituaties
voldoende grip hebben
verkeersveilige
om zich comfortabel voort te bewegen. De deklaag is bovendien samengesteld uit alleen fijn gebroken kleurvast
duurzame
leefomgeving
natuursteengranulaat zonder gebruik te maken van kleurpigmenten. Dit maakt
de Lucida
voor 100%kleurvast die zijn
duurzame leefomgeving
hoogwaardige uitstraling voor altijd behoudt.
VARIATIE IN TEXTUUR
Voor meer variatie of voor het aanbrengen van accenten op loopvlakken zijn Lucida betonstraatstenen te combineren
met onze andere texturen zoals gestraald (Sferio) of gewassen (Breccia/Lavaro). Combinaties die wij met u kunnen
samenstellen naar machinale pakketten.
COMBINEER & VARIEER
TOEPASSINGEN:
De Seat Solar is te combineren met de andere Solids uit het
Omgeving en binnentuin (duurzame) kantoren,
VELE FORMATEN
Seats & Solids programma.
bedrijventerrein,
universiteitscampus, schoolplein, stedelijk
of kleurlijnen geven richting aan het vlak. Wilt u met de bestrating in uw ontwerp aansluiten bij een aanwezige
pleinVoegof winkelcentra.
gevellijn of de gewenste looplijn accentueren? Speciale formaten
of combinaties
kunnen daarbij
goed van
pas
komen.
De Solar
bank is ontworpen
door Claudia
van
Riet,
van
Lucida betonstraatstenen zijn vanaf 10 x 20 cm leverbaar in maar
liefst 45 verschillende
formaten tot 90 x 90 cm.
ontwerpbureau
Fix.

21-09-2016/EB
170922-EB

Onder het merk Street Art biedt Struyk Verwo Infra een complete compositie aan esthetische bestratingsmaterialen.
Een uitgekiend palet aan betonnen stenen, tegels en betonbanden bedoeld om elke buitenruimte een gewenste uitstraling en identiteit te geven.

Meer informatie? Neem contact op met uw
accountmanager of projectadviseur.

www.struykverwoinfra.nl



T 0800 555 55 54
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PRODUCTINFORMATIE SEAT SOLAR
KENMERKEN
SpecificatiesLUCIDA

Seat Solar

Hoogwaardige
uitstraling
Aantal
laadpunten
Natuurlijk glanseffect
Drukknop
Gesloten deklaag
Zonnepaneel
100% natuursteen
Beschermplaat
Kleur- en maatvast

3 (1x 230V en 2x 2USB)
Start laadgebruik
Gehard glas, semi-transparant

Onderstel

Slagvaste kunststof plaat
Struyk
Verwo Infra.
Geborsteld RVS316
Straatbepalend.
Zelfverdichtend beton (glad)

Aansluiting

Stand-alone
of op
lichtnet/0.3A als
max.
Struyk
Verwo Infra
is straatbepalend
het gaat om

Uitgangsvermogen per stopcontact

Struyk
Verwo
Infra.
bestaat
esthetisch,
en maatschappelijk
Max.uit
5mA
@ 5Vdceconomisch
USBInfra.
Struyk
Verwo
verantwoorde bestratingsmaterialen en –oplossingen.
Straatbepalend.
Autonoom selfsupporting
Straatbepalend.

Materiaal
Voldoendeframe
stroef

de Max.
inrichting
van@
de230Vac
openbare ruimte. Ons assortiment
300W

Uitgangsvermogen per USB
Stroombeperking
Laadcontactdozen

Vandaalbestendig > IK10
Struyk Verwo Infra is straatbepalend als het gaat om
inspirerende
straatbeelden
met om
beton
Struyk
Verwo
Infra
is straatbepalend
als het gaat
x 50
200
cm
de 50/45
inrichting
vanx de
openbare
ruimte. Ons assortiment
de inrichting van de openbare ruimte. Ons assortiment
bestaat uit esthetisch,
economisch
en maatschappelijk
gemak
in verwerking,
gebruik en onderhoud
bestaat uit esthetisch,
economisch
en maatschappelijk
verantwoorde
bestratingsmaterialen
en –oplossingen.
LED verlichting,
speakers
verantwoorde bestratingsmaterialen
Grigio Basaltoen –oplossingen.
verkeersveilige situaties

Afmeting (BxHxL)
Optioneel
Bianco Grigio

Grigio Argento

prestigieuze inrichting met natuursteen
prestigieuze
inrichting met natuursteen
duurzame leefomgeving
inspirerende straatbeelden met beton
inspirerende straatbeelden met beton
gemak in verwerking, gebruik en onderhoud
gemak in verwerking, gebruik en onderhoud
verkeersveilige situaties
verkeersveilige situaties

Concreto Basalto

Concreto Vetro Verde

COMBINEER & VARIEER
De Seat Solar is te combineren met de andere Solids uit het
Seats & Solids programma.

TOEPASSINGEN:
Omgeving en binnentuin (duurzame) kantoren,
bedrijventerrein, universiteitscampus, schoolplein, stedelijk
plein of winkelcentra.

21-09-2016/EB
170922-EB

Tagenta E

duurzame leefomgeving
duurzame leefomgeving
Nero Basalto

De Solar bank is ontworpen door Claudia van Riet, van
ontwerpbureau Fix.

Giallo Grigio

Meer informatie? Neem contact op met uw
accountmanager of projectadviseur.

www.struykverwoinfra.nl



T 0800 555 55 54
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