Natuur Comfort
Duurzaam meubilair voor elke ondergrond

Uniek
De robuuste banken en picknickset uit de serie ‘Natuur
Comfort’ zijn ontwikkeld door Staatsbosbeheer en Grijsen
Park & Straatdesign. Het terreinmeubilair wordt gekenmerkt
door eenvoud en mooie details. Het meubilair is geschikt
voor elke ondergrond en kan worden geplaatst in de
openbare ruimte, maar ook in bossen of parken. Het
meubilair is gemaakt van FSC®-gecertificeerd hout afkomstig
uit de bossen van Staatsbosbeheer.

Kenmerken
•
Het meubilair is volledig gemaakt van FSC®-gecertificeerd douglashout. De liggende delen voor
de zitting en het tafelblad zijn 6 centimeter dik en de poten zijn 14 x 14 centimeter.
•
Het douglashout is verduurzaamd met een natuurvriendelijk middel waardoor het een
gegarandeerde levensduur kent van 10 jaar.
•
Optioneel is een ingegraveerde RVS plaat van 8 x 18 centimeter bij te bestellen.

Natuur Comfort - Bank

Artikelnr

Prijs*

Bank met rugleuning
Ingegraveerde plaat RVS 8 x 18 cm

20002781

€ 495,€ 60,-

Natuur Comfort - Bank

Artikelnr

Prijs*

Bank zonder rugleuning

20002780

€ 345,-

Natuur Comfort - Picknickset

Artikelnr

Prijs*

Complete set, bestaande uit
1 tafel en 2 banken

20002783

€ 1195,-

*Let op: alle genoemde prijzen zijn exclusief transportkosten € 100,- en 21% BTW.

Ingegraveerde RVS plaat
Optioneel kan bij de bank met rugleuning een herinneringsplaatje worden besteld. Op dit plaatje is
ruimte voor een tekst ter gelegenheid van een bijzonder moment of bijzonder persoon. Het plaatje
wordt in het midden op de voorzijde van de rugleuning gemonteerd.

Plaatsing en onderhoud
Plaatsing van het meubilair wordt in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer door de boswachter
verzorgd. In een aantal gevallen worden kosten berekend voor de plaatsing en het onderhoud van het
meubilair. De boswachter kan aangeven wat hiervoor de kosten zijn.

Meer informatie
Neem voor verzoeken voor plaatsing van een bankje contact op met de boswachter in het gebied. Voor
contactgegevens zie: www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/natuurgebieden
Wilt u meer weten over de bankjes? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van
Staatsbosbeheer. Email: herinneringsbankjes@staatsbosbeheer.nl

