Curved Line
Dynamische meubellijn in beton

Curved Line
Dynamische meubellijn in beton
De stad van morgen springt slim om met publieke ruimte. Mensen willen verpozen, elkaar ontmoeten,
tot rust komen … Liefst in een aangename omgeving. Waar bomen verkoeling bieden en groen groeit.
De Curved Line Botanique van Ebema_LivingCity kleurt
je ruimte slim in. Zitelement, plantenbak, kruidentuin,
zandbak … Het is het allemaal!
• Esthetisch en functioneel
• Robuust en veilig
• Kleurrijk en op maat
• Duurzaam en dynamisch

Esthetisch en functioneel
Een rustgevende oase creëren. Met planten of bomen. Je
doet het zó met de Botanique. Combineer met sfeervolle
zitelementen – al dan niet met ingebouwde verlichting.
En je stadsplein, schoolplein of bedrijfsomgeving
oogt eens zo uitnodigend. Combineer naar believen
met plantenbak en bank. Zo creëer je een creatief
straatbeeld.

Tip! Schoolpret
Een zandbak of kruidentuin? De Botanique
leent zich er perfect toe. Ideaal om je speelplaats op te fleuren in geuren en kleuren.

Robuust en veilig
De Botanique is een buitenmeubel in prefabbeton. Gegoten en gezuurd. Het kan dus tegen een fikse
stoot, ook op drukbezochte plekken. Een kleine beschadiging door veelvuldig gebruik? Het ruwe
oppervlak verhult het. Zo blijft de Botanique op zijn best … Jarenlang.

Tip! Esthetische buffer
Door zijn sterke structuur en gewicht is de Botanique ideaal om zones af te bakenen en af te schermen. Een
veilige buffer die er ook nog eens leuk uitziet.

Kleurrijk en op maat
Blauw, rood of liever geel. Als zitmeubel, plantenbak of
boomhouder. Groot of klein … Kies uit een rijk pallet aan
kleuren Een uniek idee? Wij ontwerpen het voor jou. De
Botanique is het resultaat van een co-creatie traject. Op basis
van de stilistische en functionele eisen van een opdrachtgever
kwam het Ebema_CustomConrete-team met een voorstel op
maat. Samen kwamen we tot een multifunctioneel ontwerp
in ruw beton.

Duurzaam en dynamisch
Met de Curved Line krijg je de mogelijkheid om meer
groen in de publieke ruimte te integreren. Zo zien we meer
bomen, bloemen, of zelfs een moestuin in onze openbare
ruimte. Dat is niet alleen goed voor de aarde, maar voor
ons allemaal. Daarnaast zijn de bakken verplaatsbaar,
waardoor het straatbeeld makkelijk kan veranderen,
zonder in te boeten aan groen.

Tip! Werk op maat
Op zoek naar een andere kleur of aangepaste
afwerking? Ons Ebema_CustomConcrete team
staat klaar om elke uitdaging aan te gaan.
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Voorzien van 2 ingestorte hijshulzen M16 inox
per wand.
Voorzien van 4 rubbers 100x100x30 voor
D
plaatsing op bestrating.
Binnenzijde planter geteerd tot 10cm van
bovenrand.
Binnenzijde planter bovenste 10cm afgewerkt
zoals buitenzijde
Smooth gezuurd C35/45
Kleur volgens goedgekeurde stalen
Geïmpregneerd tegen eerste vervuiling.

B

Wapening: Net 150x150 8mm
C

1115 kg/stuk

De hijshulzen kunnen achteraf eventueel
gebruikt worden om een metalen frame te
bevestigen waarop met kunststof planken
o.m. een zitelement gemonteerd kan worden.

www.stone-style.be

www.ebema.be

Voorzien van 2 ingestorte EBEMA
hijshulzen
M16 inox
N.V.
per wand.
Oostmalsesteenweg 204
Voorzien van 4 rubbers 100x100x30
voor
B-2310 Rijkevorsel
A
plaatsing op bestrating. +32(0)3 312 08 47
Binnenzijde
tot 10cm
1:25 geteerd
Kristof van
B.
Schaal planter
Getek.
21/12/17
bovenrand.
Datum
171221-K02 el. 1
4
Versie planter
Binnenzijde
bovenste 10cm afgewerkt
1
zoals 2buitenzijde
Smooth gezuurd C35/45
Kleur volgens goedgekeurde stalen
Geïmpregneerd tegen eerste vervuiling.

B

Wapening: Net 150x150 8mm
1495 kg/stuk
www.ebema.be

Aantal
Kleur
Nabewerking
Producttekening

www.stone-style.be
EBEMA N.V.

Meer weten over het product en zijn toepassings-mogelijkheden?
Neem gerust contact op met:Jo Timmers | jo.timmers@ebema.be | +32 478 61 00 52
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Zutendaal Dijkstraat 3, B-3690 Zutendaal
T: 089 61 00 11 | F: 089 61 31 43
Rijkevorsel Oostmalsesteenweg 204, B-2310 Rijkevorsel
T: 03 312 08 47 | F: 03 311 77 00
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