Solkraften Smart Parkbänk

Produktnummer 801300
Vikt: 500kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Bredd: 191 cm
Höjd: 256 cm
Djup: 73 cm

Trä
Stål
Rostfritt stål

Exotiskt hårdträ

Fundament:

Monteringstid:

Ytmontering

3 personer: 2 timmar

Underhåll
Material
Stål: Underhållsfritt.
Rostfritt stål: Underhållsfritt.

Träsort
Exotiskt hårdträ: Underhållsfritt. Vill man bevara träets naturliga nya färg så kan man olja eller betsa det en gång om året.
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Produktbeskrivning
Solkraften (SSB2) är en smart bänk i modern design som ger ett litet klimatavtryck då den drivs av solenergi. Energin lagras till
molniga dagar och nattdrift. Bänken erbjuder WiFi och laddning med inbyggda sladdar, USB eller trådlöst. Det finns reklamplats
på pelarnas båda sidor. Bänken består av fyra delar: solpanelshölje, reklampelare, sittbänk och laddstation. Parkbänken har en
slimmad och elegant design som smälter fint in i gatubilden och underhållet är enkelt, bara att torka av. Denna modell
representerar en klassisk form av reklampelare med en twist. Som admin kan du följa miljödata och användningen av bänkarna
genom en molnbaserad instrumentpanel. Du kan erbjuda WiFi genom en landningssida där du väljer budskapet. Besökarna kan
ladda ner en app med miljödata från den plats där bänken står. Bänken levereras färdigmonterad och är redo att användas. Inget
fundament behövs.
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