
XBENCH piNgid AVAlikku RuuMi
Lihtne ja stiilne. Kontstruktsioonilt tugev ja mugav. 

Linnamööbli X- tooteperekond. 

OÜ Weldmets Solution omatoodeteks on 
avaliku ruumi mööbel. Selleks on sise- ja 
välistingimustesse mõeldud tuhatoosid ja 
prügikastid, sorteerimiskastid, pingid, lauad ja 
jalgrattahoidjad.

Meie tooted on vastupidavad, moodsad ja hästi 
keskonda sobivad ning lisaks heale välimusele on 
nad kliendisõbralikud ja hästi hooldatavad.

Koostöös klientidega loome pidevalt uusi tooteid 
ja täiendame olemasolevaid. Usume, et parim 
tagasiside saabki tulla vaid kasutajatelt.

Meie peamisteks klientideks on eramuomanikud, 
korteriühistud, ettevõtted, linnad ja vallad.

NEW CANAPE jA NEW STOOL

Meie pink XBench on disainitud ja valmistatud 
nii, et see vastab linnamööblile seatud 
vastupidavusnõuetele, kuid samas pole selle 
kujunduses unustatud ka tänapäeva trendikust. 
Need pingid sobivad nii kinnistute välis- ja 
siseruumidesse kui ka jalakäiguteede ja 
pargiradade äärde.

”Disainerina olen andnud omamoodi ametitõotuse 
– kujustan tooteid, mida ka mul endal on rõõm 
kasutada. Usun, et X-sari vastab kõigile neile 
nõuetele.”

- Tarmo Luisk, disainer

XBench pinkide karkassid on valmistatud värvitud 
metallist. Istumise ja seljatoe osa on saadaval 
liimpuidust, eritellimusel ka termotöödeldud 
puidust või taaskasutatavast plastikust. Värvivalik 
on mitmekesine, olenevalt materjalist.

Puitpinda on soovitatav hooldada kord aastas 
toonitud puidukaitsega, taaskasutatavast plastist 
valmistatud tooted on peaaegu hooldusvabad.

AVAliku RuuMi MÖÖBEl
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WEldMEt solutioN oÜ MEtAl FoR iNdustRY & dEsigN

NEW CANAPE
+  Laius 2200 mm (istumisosa 2000 mm) ja 

sügavus 750 mm

+  Trendikas  XBench New Canape on seljatoega pink

+  Istumisosa saadaval liimpuidust, eritellimusel 

taaskasutatavast plastikust või termotöödeldud puidust

+  Värvivalik on mitmekesine, olenevalt materjalist

+  Metallkarkassi standardvärv on hall RAL 7022

+  Metallkarkassi saab eritellimusel värvida 

soovitud värvitooni

+  Võimalik valmistada ka spetsiaalselt konkreetse 

objekti järgi

NEW STOOL
+  Laius 2000 mm ja sügavus 450 mm

+  Trendikas pink XBench New Stool on ilma seljatoeta

+  Istumisosa saadaval liimpuidust, eritellimusel 

taaskasutatavast plastikust või termotöödeldud puidust

+  Värvivalik on mitmekesine, olenevalt materjalist

+  Metallkarkassi standardvärv on hall RAL 7022

+  Metallkarkassi saab eritellimusel värvida 

soovitud värvitooni

+  Võimalik valmistada ka spetsiaalselt konkreetse 

objekti järgi
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