
FALCO BLOC -TUOTTEET, OSANA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

FALCOBLOC -SELKÄNOJALLINEN

PENKKI

Bloc -penkki selkänojalla tuo mukavuutta istumiseen: 

pituus 1,660mm, kokonais korkeus 800mm, 

istuin korkeus 450mm, syvyys 510mm. 

FALCOBLOC -SELKÄNOJATON PENKKI

Bloc -penkki ilman selkänojaa on selkeän linjakas ja 

helppo sijoittaa. Pituus 1,660mm, Istuin korkeus 450mm, 

syvyys 430mm. 

FALCOBLOC -KALUSTEET

Bloc -kalusteet ovat suosittuja. Selkeä ja yksikertainen malli 

sopii hyvin sekä moderniin että perinteiseen ympäristöön.  

Se on valmistettu tukevasta nelikulmaisesta teräksestä ja 

kuumasinkitty standardin BS EN ISO 1461 mukaan. 

Puupinnat ovat jykevää FSC-kovapuuta.  Mallistossa 

vapaasti seisova- ja kiinnitettävä-malli. Kiinnitystä varten 

jalkojen välissä latta josta voidaan pultata alustaansa

Bloc on tehty kestämään. Se on osa kestävää kehitystä.

FALCOBLOC - penkki selkänojalla

tuote nro: 

31.058.121* 

31.059.121* 

kuvaus:

vapaasti seisova, selkänojallinen 

alustaan kiinnitettävä, selkänojallinen 
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FALCOBLOC -selkänojaton penkki ja pöytä

FALCOBLOC penkki/pöytä 

tuote nro: kuvaus:

31.055.021* 

31.056.121* 

31.057.121* 

31.052.121* 

selkänojaton penkki, vapaasti seisova, 

selkänojaton penkki, kiinnitettävä

pöytä, vapaasti seisova

pöytä, kiinnitettävä 

*Teräsrunko pulverimaalattavissa haluttuun RAL värisävyyn,

lisää tuotenumeroon "PC". 
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FalcoBioc pöytä, 31.057.121 

FALCOBLOC kaksipuolinen penkki selkänojalla,vapaasti seiova

tuote nro: kuvaus:

31.045.121* vapaasti seisova 
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FalcoBloc kaksipuolinen penkki,  31.045.121 FALCOBLOC kaksipuolinen penkki, RAL I PC31.045.121



FALCO BLOC -TUOTTEET

Avoin runko: 

Pituus: 1700mm 

Leveys: 1565mm 

Korkeus: 750mm 

FALCOBLOC -PIKNIK PÖYTÄ

Bloc piknik-pöytäsetti on tukeva ja moderni kaluste moneen 

paikkaan: Vankka ja kestävä rakenne on omiaan kaikkialla 

missä käyttä on kovaa ja jatkuvaa: koulut, kauppakeskukset, 

vapaa-ajan keskukset, huolto-asemat, puistot ja leikkikentät. 

Voit valita sopivan mallin kiinnitystavan mukaan: ¨

"avoin runko" tarkoittaa vapaasti seisovaa ja "suljettu runko" 

voidaan kiinnittää jalkojen välissä olevasta latasta 

alustaansa.

*Teräsrunko pulverimaalattavissa haluttuun RAL värisävyyn,

lisää tuotenumeroon "PC". 

Suljettu runko 

Pituus: 1700mm 

Leveys: 1565mm 

Korkeus: 750mm 

FALCOBLOC -piknik pöytä (avoin runko) I

PC31.043.121 
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FALCOBLOC -piknik pöytä (suljettu runko) I 

PC31.041.121 

FALCOBLOC -piknk pöytä 

tuote nro: 

31.040.121 * 

kuvaus:

suljettu runko, vapaasti seisova

31.041.121 * 

31.043.121* 

suljettu runko, kiinnitettävä

avoin runko, vapaasti seisova (edell. sivulla)
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FalcoBloc piknik  pöytä ,  31.043.121 

FALCOBLOC kuusikulmainen penkki I PC31.058.621 

FALCOBLOC -kuusikulmainen penkki 

tuote nro:     kuvaus:

31.058.621* kuusikulmainen penkki, vapaasti seisova 

FalcoBloc kuusikulmainen penkki, 31.058.621 



FALCO BLOC -TUOTTEET

FALCOBLOC -TUOLI

Bloc-tuoli on lyhennettu versio selkänojattomasta penkistä. 

Sama kestävä perusrakenne kuin muissakin Bloc-sarjan 

tuotteissa.

FALCOBLOC -tuoli I PC31.053.121 

FALCOBLOC -tuoli 

tuote nro: 

31.053.121 

31.054.121 

kuvaus: 

tuoli, vapaasti seisova

tuoli, kiinnitettävä 

*Teräsrunko pulverimaalattavissa haluttuun RAL 

värisävyyn, lisää tuotenumeroon "PC".  
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