
XBENCH pENkit julkisiiN tiloiHiN
Yksinkertainen ja tyylikäs. Tukevarakenteinen ja mukava. 

Kaupunkikalusteiden X-tuoteperhe.
 

WeldMet Solution OÜ:n omaa tuotevalikoimaa 
edustaa julkisiin tiloihin soveltuvat ympäristökalusteet. 
Ympäristökalusteilla tarkoitamme yleisesti 
erilaisia ulko- ja sisäkäyttöön soveltuvia roska-, 
tumppi- ja lajitteluastioita, penkkejä, pöytiä, 
polkupyörätelineitä ja eri käyttötarkoituksiin 
suunniteltuja suojakatoksia.

Asiakaskuntamme ympäristökalusteissa koostuu 
yksityishenkilöistä, taloyhtiöstä, yrityksistä, 
kaupungeista ja kunnista.

Kaikki ympäristökalusteemme ovat kestäviä, 
tyylikkäitä ja ympäristöön sopivia. Tuotteissamme 
on otettu huomioon tyylikkään ulkonäön lisäksi 
käyttäjäystävällisyys ja niiden helppohoitoisuus.

Kehitämme uusia ja nykyisiä tuotteitamme 
jatkuvasti hyvien yhteistyökumppaneidemme 
kanssa. Parhaat ja arvokkaimmat kehitysideat 
saamme kuitenkin tuotteidemme käyttäjiltä ja siksi 
pyrimmekin olemaan heidän kanssaan jatkuvassa 
vuorovaikutussuhteessa.

NEW CANAPE jA NEW STOOL

XBench penkkimme on muotoiltu ja valmistettu 
vastaamaan kaupunkikalusteille asetettuja 
kestävyysvaatimuksia unohtamatta kuitenkaan 
muotoilussa tämän päivän trendikkyyttä. Nämä 
penkit sopivat niin kiinteistöjen ulko- ja sisätiloihin 
kuin myös kävelykatujen ja puistopolkujen varsille.

”Muotoilijana olen antanut tavallaan virkavalan 
– suunnittelen tuotteita, joita minun on myös 
itse ilo käyttää. Uskon, että X-sarja täyttää 
kaikki nämä edellytykset.”

- Tarmo Luisk, muotoilija

XBench penkkien rungot ovat maalattua metallia.
Istuin- ja selkänojaosan materiaali on liimapuuta 
ja värejä on useita. Lisätilauksesta penkit on 
saatavissa myös lämpökäsitellystä puusta tai 
kierrätysmuoviprofiilista.

Puupintoja suositellaan hoidettavan kerran 
vuodessa suoja-aineella kun taas kierrätysmovista 
valmistetut ovat käytännössä huoltovapaita 
tuotteita.
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WEldMEt solutioN oÜ MEtAl FoR iNdustRY & dEsigN

NEW CANAPE
+  Leveys 2200 mm (istuinosa 2000 mm) ja syvyys 750 mm

+  Trendikäs XBench New Canape on selkänojallinen penkki

+  Istuinosien materiaali on liimapuuta

+  Istuinosat on saatavissa lisätilauksesta myös 

lämpökäsitellystä puusta tai kierätysmuoviprofiileista

+  Värivaihtoehtoja on useita materiaalista riippuen

+  Metallirungon vakioväri harmaa RAL 7022

+  Metallirunko maalattavissa haluttuun 

värisävyyn lisätilauksesta

+  Voidaan räätälöidä myös kohdekohtaisesti

NEW STOOL
+  Leveys 2000 mm ja syvyys 450 mm

+  Trendikäs XBench New Stool on ilman selkänojaa 

oleva penkki

+  Istuinosien materiaali on liimapuuta

+  Istuinosat on saatavissa lisätilauksesta myös 

lämpökäsitellystä puusta tai kierätysmuoviprofiileista

+  Värivaihtoehtoja on useita materiaalista riippuen

metallirungon vakioväri harmaa RAL 7022

+  Metallirunko maalattavissa haluttuun 

värisävyyn lisätilauksesta

+  Voidaan räätälöidä myös kohdekohtaisesti
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