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Vi erbjuder ett brett sortiment med traditionella och moderna parksoffor och bänkar, som skapar 
bekväma sittplatsområden i det offentliga rummet. 

Parksofforna och -bänkarna är näst intill underhållsfria och tål extrema väderförhållanden. De är 
dessutom hållbara och robusta, och lämpar sig perfekt för bruk inom- som utomhus. 

Finns i flera olika material, inklusive plast, återvunnet material och stål.
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Besök vår hemsida
www.glasdon.com

Designprocess
Från idéer... till verkliga lösningar
Att ständigt utveckla nya produkter har spelat en avgörande 

roll i hela vår företagshistoria.

Pga användningsområden av våra produkter, är det viktigt att dessa 
utformas så att de tål de många utmaningarna som de utsätts för i det 

urbana landskapet.

Vi förbättrar kontinuerligt vårt produktutbud och lanserar 
banbrytande produkter på marknaden.

Tillsammans med vårt team av produktutvecklare strävar vi efter att 
erbjuda framtidssäkra lösningar som är anpassade till våra  

kunders behov. 
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Vårt sortiment av parkbänkar i 
återvunnet material erbjuder en 
miljövänlig och hållbar lösning för 
utomhus.

Dessa parkbänkar och 
picknickbord levereras i en rad 
olika stilar: modeller i traditionell 
design för att matcha gatumöbler 
av järn; bänkar med en trädlik 
finish för att smälta in i naturliga 
grönområden samt moderna 
offentliga utrymmen.
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Parkbänkar
av återvunnet material, 

i traditionell stil

www.glasdon.com
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 Parksoffa Elwood™

PRODUKTEGENSKAPER
• Miljövänligt, återvunnet material
• Ser ut som trä, men kräver mycket lite underhåll
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Väderbeständig - kommer ej att ruttna 
• Nio färgkombinationer att välja mellan
• Kan kombineras lätt med andra Glasdon produkter
• Levereras färdigmonterad för direkt användning

MATERIAL
Spjälor: Enviropol™ material eller Timberpol™ 
material
Sidodelar: Everwood™ material
Stomme: stål med Armortec™-beläggning 

FÄRGER
Spjälor: Brun Enviropol, Svart Enviropol, Timberpol 
(imitationsträ)
Sidodelar: Svart ek, mörk ek, ljus ek

SPECIFIKATIONER
Längd: 1 985 mm
Djup: 675 mm
Sitsdjup: 440 mm
Sitthöjd: 470 mm
Total höjd: 915 mm
Total vikt inklusive:
Enviropol-spjälor:  75 kg (utan ballast)
 155 kg (med ballast)
Timberpol-spjälor: 85 kg (utan ballast)
 165 kg (med ballast)

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att sätta 
fast bänkarna i marken.
Ankarbultar för betongfundament och täckbrickor 
som förebygger vandalism levereras som standard.
Betongballast finns även. Lämplig mekanisk 
lyftutrustning krävs för att förflytta parksoffor 
utrustade med ballast. 
Metallankare för nedgrävning i betongfundament 
finns som extrautrustning.

Pa
rk

bä
nk

ar
 a

v 
åt

er
vu

nn
et

 m
at

er
ia

l, 
i t

ra
di

tio
ne

ll 
st

il

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/parksoffor/parksoffa-elwood-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080


5www.glasdon.com

 Parksoffa Phoenix™

PRODUKTEGENSKAPER
• Miljövänligt, återvunnet material
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Behöver aldrig målas om
• Kräver minimalt med underhåll
• Väderbeständig - kommer ej att ruttna
• Finns med armstöd
• Kan kombineras lätt med andra Glasdon produkter
•  Kan levereras komplett monterat eller omonterat i 

platta paket för att passa dina behov

MATERIAL
Spjälor: Enviropol™ material eller Timberpol™ 
material
Stomme och armstöd: Enviropol material

FÄRGER
Spjälor: Brun Enviropol, Svart Enviropol, Timberpol 
(imitationsträ)
Stomme och armstöd: Svart Enviropol

SPECIFIKATIONER
Längd:  1 790 mm  
Djup:  574 mm 
Sitthöjd:  428 mm 
Total höjd:  702 mm
Total vikt inklusive: 
Enviropol-spjälor: 75 kg
Enviropol-spjälor:  90 kg (med armstöd)
Timberpol-spjälor: 80 kg
Timberpol-spjälor: 95 kg (med armstöd)

Parkbänkar av återvunnet m
aterial, i traditionell stil

Parksoffa Phoenix™ med armstöd finns också

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER 
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att sätta 
fast bänkarna i marken.
Ankarbultar för betongfundament levereras som 
standard.
Metallankare för nedgrävning i betongfundament och 
ankarbultar för gatsten finns tillgängliga som tillval.
Vandaliseringsresistenta täckbrickor finns som tillval.
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 Parksoffa Phoenix Jubilee™

PRODUKTEGENSKAPER
• Miljövänligt, återvunnet material
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Behöver aldrig målas om
• Kräver minimalt med underhåll
• Väderbeständig - kommer ej att ruttna
• Kan kombineras lätt med andra Glasdon produkter
• Levereras färdigmonterad för direkt användning

MATERIAL
Spjälor: Enviropol™ material eller Timberpol™ 
material
Sidodelar: Enviropol material
Stomme: stål med Armortec™-beläggning

FÄRGER
Spjälor: Brun Enviropol, Svart Enviropol, Timberpol 
(imitationsträ)

Sidodelar: Svart Enviropol

SPECIFIKATIONER
Längd: 1 970 mm
Djup: 780 mm
Sitthöjd: 460 mm
Total höjd: 880 mm
Total vikt inklusive:
Enviropol-spjälor: 115 kg 
Timberpol-spjälor: 119 kg

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att sätta 
fast bänkarna i marken.
Ankarbultar för betongfundament levereras som 
standard.
Metallankare för nedgrävning i betongfundament och 
ankarbultar för gatsten finns tillgängliga som tillval.
Vandaliseringsresistenta täckbrickor finns som tillval.
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Parkbänkar av återvunnet m
aterial, i traditionell stil

 Parksoffa Stanford™

PRODUKTEGENSKAPER
• Profiler av 100% återvunnet aluminium
• Konstruerad i en traditionell design
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Kräver minimalt med underhåll
• Väderbeständigt material
• Kan kombineras lätt med andra Glasdon produkter
• Levereras färdigmonterad för direkt användning

MATERIAL
Spjälor: Enviropol™ material eller Timberpol™ 
material
Sidodelar: återvunnet aluminium med Armortec™-
beläggning
Stomme: stål med Armortec-beläggning

FÄRGER
Spjälor: Brun Enviropol, Svart Enviropol, Timberpol 
(imitationsträ)
Sidodelar: Svart

SPECIFIKATIONER
 Parksoffa Parkbänk  
Längd: 1 875 mm 1 891 mm
Djup: 715 mm 645 mm
Sitthöjd: 439 mm  468 mm
Total höjd:  864 mm  620 mm
Total vikt inklusive:
Enviropol-spjälor:  96 kg  78 kg
Timberpol-spjälor:  108,5 kg  85 kg

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att sätta 
fast bänkarna i marken.
Ankarbultar för betongfundament och täckbrickor 
som förebygger vandalism levereras som standard.
Metallankare för nedgrävning i betongfundament och 
ankarbultar för gatsten finns tillgängliga som tillval.

Parkbänk Stanford™
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 Parksoffa Lowther™

PRODUKTEGENSKAPER
•  Armortec™-belagda sidodelar av aluminium (innehåller 

återvunnet material)
•  Stabil L-formad stödram i stål (medföljer ej på modellerna 

med Vandalex™-spjälor)
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Kräver minimalt med underhåll
• Väderbeständigt material
• Val av olika spjälor
• Kan kombineras lätt med andra Glasdon produkter
• Levereras färdigmonterad för direkt användning

MATERIAL
Spjälor: Enviropol™ material, Timberpol™ material eller 
Vandalex material
Sidodelar: återvunnet aluminium med Armortec-beläggning
Stomme: stål med Armortec-beläggning

FÄRGER
Enviropol-spjälor: Svart, mörkbrun
Timberpol-spjälor: Ljusbrun imitationsträ
Vandalex-spjälor: Svart, silver, mörkt träeffekt, ljus träeffekt
Stomme: Svart

SPECIFIKATIONER
 Med 10 st. Med 6 st. 
 Enviropol/Timberpol Vandalex
Längd:  1 903 mm  1 895 mm
Djup:  584 mm 584 mm
Sitthöjd: 430 mm  429 mm
Total höjd:  830 mm  830 mm
Total vikt inklusive;
Enviropol-spjälor: 65 kg -
Timberpol-spjälor: 75 kg -
Vandalex-spjälor: - 42 kg

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi 
starkt att sätta fast bänkarna i marken.
Ankarbultar för betongfundament och 
täckbrickor som förebygger vandalism 
levereras som standard.
Metallankare för nedgrävning i 
betongfundament och ankarbultar för 
gatsten finns tillgängliga som tillval.
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Parkbänkar av återvunnet m
aterial, i traditionell stil

 Picknickbord Clifton™

PRODUKTEGENSKAPER
• Miljövänligt, återvunnet material
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Behöver aldrig målas om
• Kräver minimalt med underhåll
• Väderbeständig - kommer ej att ruttna
• Parasollhål som tillval
•  Kan kombineras lätt med andra Glasdon 

produkter
•  Levereras färdigmonterad för direkt 

användning
•  Kan levereras omonterat för självmontering 

om så önskas (detta gäller inte 
rullstolanpassade modellen)

MATERIAL
Spjälor: Enviropol™ material eller Timberpol™ 
material
Stomme: Enviropol material

FÄRGER
Spjälor: Brun Enviropol, Svart Enviropol, Timberpol 
(imitationsträ)
Stomme: Brun Enviropol, Svart Enviropol

SPECIFIKATIONER
 Standardmodell Rullstolanpassad 
  modell
Total längd: 1 790 mm 1 790 mm
Sittlängd: 1 790 mm 1 450 mm
Total höjd: 768 mm 768 mm
Sitthöjd: 458 mm 458 mm
Djup: 1 310 mm 1 310 mm
Total vikt inklusive:
Enviropol-spjälor: 140 kg 131 kg
Timberpol-spjälor:  150 kg 140 kg

Finns även som rullstolanpassade modeller

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att sätta fast bänkarna i marken. 
Ankarbultar för förankring på ett platt, jämnt betongunderlag eller på gatsten finns som tillval (levereras som 
standard med rullstolsanpassad modellen).
Vandaliseringsresistenta täckbrickor finns som tillval.

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
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 Picknickbord Pembridge™

PRODUKTEGENSKAPER
• Miljövänligt, återvunnet material
• Rymmer plats för upp till 8 personer
• Avrundade kanter för säkerhet och komfort
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Behöver aldrig målas om
• Kräver minimalt med underhåll
• Väderbeständig - kommer ej att ruttna
• Parasollhål som tillval
•  Picknickbordet Pembridge levereras delvis 

monterat på en träpall. Användning av en 
gaffeltruck rekommenderas. Säker manuell 
hantering krävs

MATERIAL
Spjälor: Enviropol™ material eller Timberpol™ 
material
Stomme: Enviropol material

FÄRGER
Spjälor: Brun Enviropol, Svart Enviropol, Timberpol 
(imitationsträ)
Stomme: Svart Enviropol eller Brun Enviropol 

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att sätta 
fast bänkarna i marken. 
Självfästande ankarbultar för fäste i betongfundament 
eller gatsten levereras som standard. 
Vandaliseringsresistenta täckbrickor finns som tillval.

Finns även som rullstolanpassade modeller

SPECIFIKATIONER
 Standardmodell Rullstolanpassad
  modell 
Längd:  1 800 mm 1 800 mm
Djup:  1 800 mm 1 800 mm
Sitthöjd:  450 mm 450 mm
Total höjd:  764 mm 764 mm
Vikt:   
Med Enviropol-spjälor: 180 kg 160 kg 
Med Timberpol-spjälor: 196 kg 176 kg
Vikt vid leverans, inkl. pall:
Med Enviropol-spjälor: 230 kg 210 kg 
Med Timberpol-spjälor: 246 kg 226 kg

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
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Parkbänkar av återvunnet m
aterial, i traditionell stil

PRODUKTEGENSKAPER
• Miljövänligt, återvunnet material
• Rymmer plats för upp till 6 personer
• Avrundade kanter för säkerhet och komfort
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Val av olika spjälor
•  Spjälorna kräver minimalt med underhåll 

och behöver aldrig oljas eller målas om
• Väderbeständig - kommer ej att ruttna
• Parasollhål som tillval
•  Rullstolsanpassad modell finns endast med 

spjälor i Enviropol™-material
•  Levereras färdigmonterad för direkt 

användning 

MATERIAL 
Spjälor: Enviropol material, Timberpol™ material eller 
Vandalex™ material
Stomme: stål med Armortec™-beläggning

FÄRGER
Enviropol-spjälor: Svart, mörkbrun
Timberpol-spjälor: Ljusbrun imitationsträ
Vandalex-spjälor: Svart, silver, mörk träeffekt, ljus träeffekt
Stomme: Svart

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Vänligen notera att picknickbordet Bowland måste 
markanslutas av säkerhetsskäl.
Självfästande ankarbultar för fäste i betongfundament 
eller gatsten levereras som standard. 
Vandaliseringsresistenta täckbrickor finns som tillval

SPECIFIKATIONER
 Standardmodell Rullstolanpassad
  modell

Längd:  1 790 mm 1 900 mm
Sittlängd: 1 790 mm 1 488 mm
Djup:  1 318 mm 1 318 mm
Sitthöjd:  458 mm 458 mm
Total höjd:  758 mm 758 mm
Total vikt inklusive:  
Enviropol-spjälor: 114 kg 106 kg 
Timberpol-spjälor: 124 kg - 
Vandalex-spjälor: 60 kg -

 Picknickbord Bowland™

Vandalex model

Finns även som rullstolanpassade modeller.

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
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 Parksoffa Fusion™

PRODUKTEGENSKAPER
•  Spjälor av Vandalex™ aluminium finns i fyra olika 

färger.
• Brandsäker
• Spjälor av 100% återvunnet material
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Kräver minimalt med underhåll
• Väderbeständig - kommer ej att ruttna
• Levereras färdigmonterad för direkt användning

MATERIAL
Spjälor: 100% återvunnet aluminium – Vandalex 
material
Stomme: stål med Armortec™-beläggning

FÄRGER
Spjälor: Svart, silver, mörk träeffekt, ljus träeffekt
Stomme: Svart 

SPECIFIKATIONER
 Parksoffa Parkbänk
Längd: 1 800 mm  1 800 mm
Djup: 585 mm 310 mm
Sitthöjd: 430 mm 425 mm
Total höjd: 775 mm 425 mm
Vikt: 33 kg 19 kg

Parkbänk Fusion™

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att sätta fast bänkarna i marken.
Ankarbultar för betongfundament, metallankare för nedgrävning i betongfundament och ankarbultar för 
gatsten finns tillgängliga som tillval.
Vandaliseringsresistenta täckbrickor finns som tillval.

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
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Parkbänkar av återvunnet m
aterial, i traditionell stil

PRODUKTEGENSKAPER
• Miljövänligt, återvunnet material
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Kräver minimalt med underhåll
• Väderbeständig - kommer ej att ruttna
• Behöver aldrig målas om 
• Levereras färdigmonterad för direkt användning

MATERIAL
Spjälor: Enviropol™ material
Stomme: stål med Armortec™-beläggning

FÄRGER
Spjälor: Svart Enviropol, Brun Enviropol
Stomme: Svart 

SPECIFIKATIONER
 Parksoffa  Parkbänk
Längd: 1 790 mm 1 790 mm
Djup:  586 mm 410 mm
Sitthöjd:  435 mm 422 mm
Total höjd:  771 mm 422 mm
Vikt: 60 kg 55 kg

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att sätta fast 
bänkarna i marken.
Ankarbultar för betongfundament, metallankare för 
nedgrävning i betongfundament och ankarbultar för 
gatsten finns tillgängliga som tillval.
Vandaliseringsresistenta täckbrickor finns som tillval.

 Parksoffa Eco-Rest™ 

Parkbänk Eco-Rest™ 

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbank-eco-rest-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parksoffa-eco-rest-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
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  Parksoffa Countryside™

Parkbänk Countryside™

PRODUKTEGENSKAPER
• Miljövänligt, återvunnet material
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Behöver aldrig målas om
• Kräver minimalt med underhåll
• Väderbeständig - kommer ej att ruttna
• Levereras färdigmonterad för direkt användning

MATERIAL
Spjälor: Enviropol™ material eller Timberpol™ material
Stomme: stål med Armortec™-beläggning

FÄRGER
Spjälor: Brun Enviropol, Svart Enviropol, Timberpol 
(imitationsträ)
Stomme: Svart

SPECIFIKATIONER
 Parksoffa Parkbänk
Längd:  1 790 mm 1 790 mm
Djup: 632 mm 460 mm
Sitthöjd:   430 mm  430 mm
Total höjd:   790 mm  430 mm
Total vikt inklusive:
Enviropol-spjälor:   70 kg  55 kg
Timberpol-spjälor: 78,5 kg  56 kg

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att sätta fast bänkarna i marken.
Ankarbultar för betongfundament, metallankare för nedgrävning i betongfundament och ankarbultar för 
gatsten finns tillgängliga som tillval.
Vandaliseringsresistenta täckbrickor finns som tillval. 

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/countryside-tm-parksoffa/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080


15www.glasdon.com

Moderna
parkbänkar

Glasdons moderna parkbänkar 
har designats för att perfekt 
smälta in i moderna arkitektoniska 
och urbana offentliga områden. 
De lämpar sig utmärkt inom 
ramen för ombyggnads- 
och renoveringsprojekt inom 
kommuner. 

Välj bland ett brett utbud av 
stilar, färger och material för att 
komplettera dina inomhus- eller 
utomhusmiljöer.

15www.glasdon.com

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080


16 www.glasdon.com

 Parksoffa Alturo™

PRODUKTEGENSKAPER
• Stilig och modern design
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Väderbeständigt material
• Välj bland 4 färgkombinationer
• Armstöd (set av 2 eller 4)
• Levereras färdigmonterad för direkt användning

MATERIAL
Aluminium med Armortec™-beläggning

FÄRGER
Sits och ryggstöd: Svart, silvergrå
Sidodelar och armstöd: Svart, mörkgrå

SPECIFIKATIONER
 Parksoffa  Parkbänk
Längd:  1 715 mm  1 715 mm
Djup:  550 mm  430 mm
Sitthöjd:  510 mm  520 mm
Total höjd:  875 mm  520 mm
Vikt (utan armstöd):  31,9 kg  20,3 kg
Vikt (armstöd):  1,5 kg vardera  1,5 kg vardera

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att sätta fast bänkarna i marken.
Ankarbultar för betongfundament och täckbrickor som förebygger vandalism levereras som standard.
Metallankare för nedgrävning i betongfundament och ankarbultar för gatsten finns tillgängliga som tillval.
Parksoffan Alturo kan stå fri på marken eller kan sättas fast rygg mot rygg. Vi erbjuder lämpliga 
monteringssatser för dessa båda fastsättningsalternativ. 

Parkbänk Alturo™
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https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbank-alturo-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parksoffa-alturo-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
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M
oderna parkbänkar

 Parksoffa Venturo™

PRODUKTEGENSKAPER
• Stilig och modern design
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Väderbeständigt material
• Välj bland 4 färgkombinationer
• Två ytterligare armstöd
• Levereras färdigmonterad för direkt användning 

MATERIAL
Sits och ryggstöd: aluminium med Armortec™-
beläggning
Sidodelar och armstöd: stål med Armortec-
beläggning

FÄRGER
Sits och ryggstöd: Svart, silvergrå
Sidodelar och armstöd: Svart, mörkgrå

SPECIFIKATIONER
 Parksoffa Parkbänk
Längd: 1 800 mm 1 800 mm
Djup: 535 mm 415 mm
Sitthöjd: 475 mm 500 mm
Total höjd: 850 mm 660 mm
Vikt (utan armstöd): 34,5 kg 22,3 kg
Vikt (armstöd): 1,4 kg vardera 1,4 kg vardera

Parkbänk Venturo™

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att sätta fast bänkarna i marken.
Ankarbultar för betongfundament och täckbrickor som förebygger vandalism levereras som standard.
Metallankare för nedgrävning i betongfundament och ankarbultar för gatsten finns tillgängliga som tillval.

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbank-venturo-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parksoffa-venturo-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
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Glasdon tillhandahåller ett brett 
utbud av parksoffor, parkbänkar  
och picknickbord som har 
designats för barn. Några modeller 
har en rolig formgivning som  
skapar en trivsam och särskilt  
lekfull miljö för barn.

Perfekta för lekplatser och alla 
områden där barn vistas, kräver 
våra sittmöbler för barn näst intill 
inget underhåll, de är hållbara och 
ytterst slagtåliga. 

Bänkar
för barn

18
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  Parksoffa, Parkbänk  
och Picknickbord  
Junior Countryside™  

PRODUKTEGENSKAPER
• Miljövänligt, återvunnet material
• Vandaltålig, robust konstruktion
• Behöver aldrig målas om
• Kräver minimalt med underhåll
• Väderbeständig - kommer ej att ruttna
•  Levereras färdigmonterad för direkt 

användning

MATERIAL
Spjälor: Enviropol™ material eller 
Timberpol™ material
Stomme: stål med Armortec™-
beläggning

FÄRGER
Spjälor: Brun Enviropol, Svart Enviropol, 
Timberpol (imitationsträ)
Stomme: Svart

SPECIFIKATIONER
 Parksoffa  Parkbänk  Picknickbord   
Längd:   1 790 mm  1 790 mm  1 790 mm
Total höjd:   562 mm  372 mm  610 mm
Sitthöjd:  430 mm  306 mm  1 006 mm
Total djup: 372 mm  372 mm  372 mm
Bordsdjup: - -  450 mm
Total vikt inklusive:
Enviropol-spjälor:   52 kg  30 kg  98 kg
Timberpol-spjälor: 56 kg  31,5 kg  114 kg

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att sätta fast bänkarna i marken.
Ankarbultar för betongfundament, metallankare för nedgrävning i 
betongfundament och ankarbultar för gatsten finns tillgängliga som tillval.
Vandaliseringsresistenta täckbrickor finns som tillval.

KOORDINERANDE PRODUKTER

Sortimentet Junior Countryside™ består av stilrena, moderna parksoffor, 
parkbänkar och picknickbord för barn i samma modern och enkel stil 
som produkterna i Countryside-serien (se sida 14).

B
änkar för barn

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/bankar-for-barn/junior-countryside-tm-parksoffa/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/bankar-for-barn/junior-countryside-tm-parkbank/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/bankar-for-barn/junior-countryside-tm-picknickbord/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/bankar-for-barn/junior-countryside-tm-picknickbord/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/countryside-tm-parksoffa/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
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PRODUKTEGENSKAPER
•  Designen av denna modell tillåter en mängd olika 

konfigurationer med möjlighet att lägga till extra 
sittplatser.

•  Ingenstans att klämma fingrarna och inga vassa 
kanter

•  Dräneringshål säkrar att vatten snabbt rinner av

MATERIAL
Huvud/kropp/svans/nos: Durapol™ material
Ögon: Duratec™ material
Fästen: stål
Fristående tassar: PVC

SPECIFIKATIONER
Total höjd (upp till toppen av ”huvudet”): 672 mm
Sitthöjd:  352 mm
Vikt:   
Huvud:  5,9 kg  
Svans: 3,0 kg  
Kropp:  9,4 kg  
Standardmodell med 4 sittplatser:  27,7 kg

FÖRANKRINGSMÖJLIGHETER
Munchy-sätet kan vara antingen ytfäst med ankarbultar 
för betong eller levereras med PVC-fötter för en 
fristående placering. 
Sandballast finns för fristående placering för att ge 
ytterligare skydd mot oönskad förflyttning eller stöld.

 Bänk för barn Masken Munchy™
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https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/bankar-for-barn/bank-for-barn-masken-munchy-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/bankar-for-barn/bank-for-barn-masken-munchy-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
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Våra bänkar och picknickbord 
finns i olika material som plast, 
återvunnet material och stål. Med 
flera färgval från ljus och mörk 
trädfärg till metalliska och ljusa 
färger.

Glasdons parkbänkar 
och picknickbord är 
koordinerade med vårt bredare 
sortiment av gatumöbler, 
inklusive papperskorgar, 
återvinningsstationer, pollare och 
väntkurer.

Material
och övrig information

21www.glasdon.com

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
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Everwood™-material
Everwood-material är en särskilt 
framtagen blandning av Durapol™, 
med ett trädlikt utseende. Till 
skillnad från timmer krävs dock inga 
regelbundna ytbehandlingar mot 
fläckar. Materialet behöver aldrig målas 
om och materialet påverkas inte av saltvatten, bakterier, mögel eller insekter. 
Everwood är enkelt att rengöra, kräver nästan inget underhåll och kan återvinnas 
när livscykeln tar slut.
Precis som Durapol-materialet har Everwood-materialet formulerats för att kunna 
tåla extrema temperaturer och dess skadetålighet har testats i vårt laboratorium 
för kvalitetskontroll.

Everwood

Timberpol™-material
Timberpol är ett hållbart och 
sammansatt material som innehåller 
minst 70% återvunna sågspån från hårt 
trä och återvunnen polypropen. 
Materialet är otroligt mångsidigt med 
många fördelar.

Timberpol

Fördelarna med Timberpol-material
En ytterligare fördel med Timberpol är att det inte splittras, fast det ser ut som trä. 
Det är därför perfekt för bänkar. Materialet är genomfärgat, men en del av dess 
naturliga färg bleknar med tiden precis som hos alla träprodukter. Detta påverkar 
dock inte Timberpol-materialets prestanda och du behöver aldrig måla produkten 
under dess långa livstid.

Vandalex™-material
Vandalex är en aluminiumlegering som utvecklades för att uppnå ett högt 
elasticitetsmoment, med förhöjd kollisionsabsorbering. Den hårda, anodiserade 
ytan rostar inte, är enkel att rengöra och behöver aldrig målas om.

Durapol™-material
Durapol-material är ett extremt robust material vilket gör det perfekt vid 
tillverkningen av en lång rad olika produkter. Durapol-material är en polymer 
formulerad för att tåla extrema temperaturer och dess skadetålighet har testats 
i vårt Kvalitetskontrollaboratorium. Durapol varken splittrar eller rostar, är lätt att 
rengöra och behöver aldrig målas om. 
Finns i en rad olika färger, inklusive svart som innehåller återvunnet material.

Armortec™ korrosionsresistent 
beläggning
Alla beläggningar av metallkomponenterna i våra produkter är godkända enligt 
Glasdon Armortec behandlingsstandard för hållbarhet och livslängd. Om 
beläggningen skadas av repor sprider sig korrosionen inte längre än till det 
omedelbara området.

Utan Armortec-behandling Med Armortec-behandling

Först testas de båda avbildade stolparnas slagtålighet upprepade gånger 
med en metallhammare, och därefter lägger man dem i en saltspraykammare 
i Glasdons kvalitetssäkringslabb i sex månader. Saltspraytestet är mycket 
aggressivt. Det utvecklades speciellt för att påskynda korrosionsprocessen och 
därmed simulera långfristig väderpåverkan i det fria.

Saltspray- och Slagtålighetstester
Glasdons Armortec-behandlade stolpe håller 5 gånger längre än det andra 
testexemplaret.

Enviropol™-material
Enviropol återvunnet material introducerades först av Glasdon år 1993 och 
produceras främst av efterkonsument- och industriell polyeten. Som resultat av 
den brittiska regeringens initiativ för att öka tillgången till segregerat, osmittat 
avfall för återvinning har betydelsefulla framsteg inom hantering och separation 
av återvinningsbart avfall gjorts. Glasdon kan därför upprätthålla strikt kontroll 
över återvinningsbart avfallsmaterial som har använts för att formulera Enviropol-
materialet, vilket säkrar att endast avfall med rätt fysiska egenskaper specificeras i 
tillverkningen av våra återvunna premiumprodukter. 
Dessa är även 100% återvinningsbara när de når slutet av sin livscykel.

Svart Enviropol-material Brunt Enviropol-material

Fördelarna med Enviropol-material 
Densiteten, styrkan och vädertåligheten som Enviropol-materialet har säkrar ett 
långt, närmast underhållsfritt liv. Materialet behöver inte målas eller ytbehandlas. 
Materialet är resistent mot kemiska attacker och reagerar inte på vatten, frost och 
de flesta frätande materialen. Enviropol-materialet påverkas inte av saltvatten, 
djuravfall, bakterier, svamp eller insekter.

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
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Markankare för nedgräving (för gräs eller andra mjuka underlag)

Nut

Washer

Below Ground Anchor

Approx 300mm

Seating Product

Concrete

Sand/Aggregate

Ground

Ankarbultar för betongfundament

Ground Bolt

Inside Face of Product

Concrete Base
(Minimum depth 200mm)

140mm

Ground 
Level

M 10 Nut

Small Washer

Large Washer or Plate

Plastic Washer

Ö
vrig inform

ation

Många av Glasdon parkbänkar och picknickbord kan koordineras med papperskorgar och pollare som Glasdon erbjuder i sitt 
produktutbud.

Stanford™ parkbänk med Brunel™ papperskorg. Sittplatsen Munchy™ med papperskorgarna Froggo™  
och TidyBear™

 Koordinerande Produkter

Ankarbultar för gatsten
Ground Bolt

Pavement Base

M 10 Nut

Small Washer

Large Washer or Plate

Plastic Washer

Inside Face of Product

Ground 
Level

Betongankare med justerbart djup för att gjutas 
fast i nya betonggrunder

110

300

Tamper - Resistant Cap

Seat Base

Självfästande ankarbultar för fäste i 
betongfundament eller gatsten

Concrete or 
Pavement Base

Inside Face 
of Product

Washer

Ground Level

Self-tapping 
Anchor Bolt

 Förankringsmöjligheter 
De flesta Glasdon-bänkarna kan levereras med olika fastsättningsalternativ beroende på dina krav:

Elwood™ parkbänk med Sherwood™ papperskorg 
och Glenwood™ pollare.

Alla parkbänkar i Glasdon-sortimentet har 
testats rigoröst av vår egna avdelning för 
kvalitetskontroll av styrka och hållbarhet för att 
säkra maximalt skydd mot vandalisering och 
väderförhållanden.

Styrka & Hållbarhet

Ankarbultarna som levereras kan variera från de som illustreras.

Markbult
N 10 Mutter
Liten mutterbricka
Stor mutterbricka eller platta
Plastmutterbricka

Parkbänkens bas Parkbänkens bas

Marknivå

Betongbas  
(Minimumdjup 200 mm)

Markbult

Parkbänk

Betong

Sand

Mark

N 10 Mutter
Liten mutterbricka
Stor mutterbricka eller platta
Plastmutterbricka

Marknivå

Fundament

Ungefär 300 mm

Mutter
Mutterbricka
Markankare

110 mm

300 m
m

Vandalismresistent täckbricka

Parkbänkens 
bas 

Självfästande 
ankarbultar

Mutterbricka

Marknivå

Betongfundament 
eller gatsten

Parkbänkens 
bas

140 mm

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/parksoffor/parksoffa-elwood-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/bankar-for-barn/bank-for-barn-masken-munchy-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/papperskorg-for-barn-groda-froggo-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/papperskorgar/for-utomhus/papperskorg-for-barn-bjorn-tidybear-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parksoffa-stanford-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/papperskorg-brunel-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/papperskorg-sherwood-tm-med-lock/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/pollare-glenwood-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
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En minnesbänk håller minnet av 
nära och kära levande. Glasdon 
erbjuder ett brett urval av bänkar för 
båda utomhus- och inomhusbruk, 
som kan utrustas med en graverad 
minnesskylt med valda ord. 

Minnesskyltar
och kundanpassning

24
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M
innesskyltar och kundanpassning

De flesta bänkarna i Glasdons produktsortiment kan 
levereras med en minnesskylt av rostfritt stål, som är 
etsad med laser med de ord du har valt. 

Minnesskyltarna är vanligtvis 150 mm breda och 50 mm höga (till 
Lowther bänken är höjden på minnesskylten begränsad till 40 mm). 
Vi kan dock erbjuda lite bredare skyltar på 200 mm om så önskas. 
Laser etsad gravyr erbjuder fler möjligheter att skapa det önskade 
meddelandet, medan de traditionella gravyrmetoderna vanligtvis är 
begränsade på ett fast teckensnitt och/eller ett maximalt antal tecken. 
Med laser etsad gravering är det också möjligt att lägga till enkel 
grafik. Vi kan dessutom montera flera minnesskyltar på en bänk om 
det behövs. 

När du lägger in en beställning kommer vi att skapa en visuell 
presentation som skickas till dig för godkännande. Detta är för att 
säkerställa att utformning och formulering är som du önskar. Efter 
godkännande kommer skylten att skickas in för gravyr.  Beställnings- 
och produktionsprocessen tar vanligtvis 4 till 6 veckor från början till 
slut.

 Kundanpassning med stads-/kommunvapen

 Minnesbänkar och -skyltar

För mer information om vår kundanpassningstjänst, vänligen ring vår kundservice på 031-895 880.

Parksoffa Lowther™ 
Det infällda, rektangulära området på profilerna av Lowther bänken kan 
kundanpassas med ett märke/en grafik. Dessutom kan det runda området på 
profilerna utrustas med en platta med stads-/kommunvapen eller logotyp. 

Parksoffa Stanford™
Kundanpassade polykarbonatplattor kan levereras och monteras 
på det rektangulära, infällda området på profilerna av bänkarna 
i Stanford-serien. Utöver detta kan parksoffan Stanford förses 
med en rund polykarbonatplatta på sidorna. På plattan kan du 
lägga till ett namn, en logotyp eller ett meddelande.

https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parksoffa-stanford-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/parksoffor/parksoffa-lowther/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
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https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/parksoffor/parksoffa-phoenix-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/parksoffor/parksoffa-lowther/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parksoffa-phoenix-jubilee-tm-av-atervunnet-material/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
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https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/parksoffor/parksoffa-elwood-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/picknickbords/picknickbord-pembridge/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/picknickbords/picknickbord-clifton/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbankar-och-picknickbord/bankar-for-barn/bank-for-barn-masken-munchy-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parkbank-alturo-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/parksoffa-venturo-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080
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www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600410
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel:  (01253) 600411
Fax:  (01253) 792558
e-mail: lg@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Retail and Leisure Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel:  (01253) 600413
Fax:  (01253) 792558
e-mail: rl@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel:  (01253) 600415
Fax:  (01253) 792558
e-mail: lg@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Industrial and Commercial Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel:  (01253) 600414
Fax:  (01253) 792558
e-mail: ic@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel:  (01253) 600417
Fax:  (01253) 792558
e-mail: lg@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
General Services Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel:  (01253) 600412
Fax:  (01253) 792558
e-mail: gs@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon Manufacturing Limited
Poulton Business Park
Poulton-le-Fylde
Lancashire  
FY6 8JW
Tel: (01253) 891131
Fax: (01253) 891923
e-mail: sales@glasdon-manufacturing.co.uk
web: www.glasdon.com

LG SAFETY LG REC &AMM LG WASTE

, Alturo, Armortec, Bowland, Brunel, Clifton, Countryside, Durapol, Duratec, Eco-Rest, Elwood, Enviropol, 
Everwood, Froggo, Fusion, Glenwood, Junior Countryside, Lowther, Munchy, Pembridge, Phoenix, Phoenix Jubilee, 
Sherwood, Stanford, TidyBear, Timberpol, Vandalex och Venturo är varumärken tillhörande Glasdon Group Ltd. och 
dotterföretag i Storbritannien och andra länder.

Glasdon Group Limited, som arbetsgivare, befordrar aktivt likabehandling, jämlikhet och jämställdhet på arbetsplatsen. 

Vi ber dig att återvinna denna publikation 
när du inte behöver den längre.

Återvinn!
LH/SH

Tryckt på 
återvunnet 
papper

ÅR 
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https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE080
https://www.flickr.com/photos/94105668@N08/collections/
https://www.youtube.com/channel/UCWDhBSN9RcMGZSfImh8icUA?feature=watch
https://www.linkedin.com/company/sverige---glasdon-europe-ab
https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=logo-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=logo-link&utm_campaign=HE080
https://se.glasdon.com//bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE080



