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Wij bieden een breed assortiment aan traditionele en eigentijdse banken met en zonder 
rugleuning om in elke openbare ruimte comfortabel te kunnen zitten.

Deze banken zijn onderhoudsarm, weer- en vandalismebestendig en geschikt om zowel binnen 
als buiten te worden gebruikt.

Deze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen: kunststof, gerecycled materiaal en staal.

ParkbankenIn
ho

ud

Bezoek onze website
www.glasdon.com

Van ideeën... 
tot oplossingen voor in de 

echte wereld
Productontwikkeling is altijd al een bepalend element 

geweest in onze geschiedenis. 

De aard van onze producten is zodanig dat zij ontworpen 
moeten worden om de vele uitdagingen binnen het 

stedelijke landschap te weerstaan. 

Wij zijn continu bezig met het verbeteren van ons 
assortiment en banen ons een weg binnen de markt door 

nieuwe producten te introduceren. 

In samenwerking met ons innovatieve ontwerpteam willen 
wij oplossingen bieden aan de echte wereld, op maat 

gemaakt voor uw behoeften.
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Onze reeks parkbanken van 
gerecycled materiaal biedt een 
milieuvriendelijke, duurzame 
zitoplossing voor buitenshuis.

Deze parkbanken komen in een 
variatie stijlen, van traditionele 
Engelse stijl met gietijzeren 
armleuningen tot banken met een 
‘houtlook’.
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Parkbanken
in alledaagse stijl van 
gerecycled materiaal

www.glasdon.com
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 Elwood™ parkbank
ONTWERPKENMERKEN
•  Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
•  Realistisch houteffect met weinig onderhoud
• Vandalismebestendige, robuuste constructie
• Weerbestendig - zal niet gaan rotten
• Negen kleurcombinaties mogelijk
•  Perfect passend bij ander Glasdon straatmeubilair
• Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING
Latten: Enviropol™ materiaal of Timberpol™ materiaal
Armleuningen: Everwood™ materiaal
Frame: staal met Armortec™coating

BEVESTIGINGSOPTIES
Voor extra veiligheid wordt aangeraden om 
de parkbanken in de grond te verankeren.
Keilbouten en afdekdoppen voor de bouten 
worden standaard meegeleverd.
Als extra bevestigingsopties zijn 
ondergrondse bevestiging in beton en 
betonnen ballast verkrijgbaar. 
Geschikte mechanische hijsapparatuur is 
vereist om de bank met ballast in positie te 
kunnen brengen. 

KLEUREN
Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol, Timberpol
Armleuningen: zwart eiken, donker eiken, licht eiken

SPECIFICATIES
Lengte: 1.985 mm
Totale diepte: 675 mm
Zitdiepte: 440 mm
Zithoogte: 470 mm
Totale hoogte: 915 mm
Totaalgewicht met:
Enviropol latten: 75 kg (bevestiging met keilbouten)
 155 kg (met ballast)
Timberpol latten: 85 kg (bevestiging met keilbouten)
 165 kg (met ballast)Pa
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 Phoenix™ parkbank
ONTWERPKENMERKEN
•  Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
• Vandalismebestendige, robuuste constructie
• Hoeft nooit geverfd te worden
• Weerbestendig - zal niet gaan rotten
• Minimaal onderhoud
• Beschikbaar met armleuningen
•  Perfect passend bij ander Glasdon straatmeubilair
•  Geheel gemonteerd en gebruiksklaar of als 

montagepakket verkrijgbaar

SAMENSTELLING
Latten: Enviropol™ materiaal of Timberpol™ 
materiaal
Frame en armleuningen: Enviropol materiaal

KLEUREN
Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol, Timberpol
Frame en armleuningen: zwart Enviropol

SPECIFICATIES
Lengte: 1.790 mm 
Totale diepte: 574 mm
Zithoogte: 428 mm 
Totale hoogte: 702 mm
Totaalgewicht met:
Enviropol latten:  75 kg
Enviropol latten:  90 kg met 2 armleuningen
Timberpol latten:  80 kg
Timberpol latten:  95 kg met 2 armleuningen

Parkbanken in alledaagse stijl - gerecycled m
ateriaal

Phoenix™ parkbank met armleuningen

BEVESTIGINGSOPTIES
Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de 
parkbanken in de grond te verankeren.
Keilbouten worden standaard meegeleverd.
Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor 
bevestiging op bestrating en ondergrondse 
bevestiging voor in beton verkrijgbaar.
Afdekdoppen voor bevestigingsbouten zijn ook 
verkrijgbaar.
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 Lowther™ parkbank

BEVESTIGINGSOPTIES 
Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond  te verankeren.
Keilbouten en afdekdoppen voor de bouten worden standaard meegeleverd.
Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating en ondergrondse bevestiging voor 
in beton verkrijgbaar.
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ONTWERPKENMERKEN
•  Frame en armleuningen uit gerecycled giet 

aluminium met Armortec™ coating
•  Stevig en robuust L-vormig stalen draagframe 

(niet van toepassing op modellen met Vandalex™ 
materiaal-latten)

• Vandalismebestendige, robuuste constructie
• Minimaal onderhoud
• Weerbestendige materialen
•  Ruime keuze aan materialen en afwerkingen voor 

de latten  
•  Perfect passend bij ander Glasdon straatmeubilair
• Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SPECIFICATIES
 Enviropol of  Vandalex
 Timberpol latten latten
 (10 latten) (6 latten)
Lengte:  1.903 mm 1.895 mm
Totale diepte:  584 mm 584 mm
Zithoogte:  430 mm 429 mm
Totale hoogte:  830 mm 830 mm
Totaalgewicht met:
Enviropol latten:   65 kg -
Timberpol latten:  75 kg -
Vandalex latten:  - 42 kg

SAMENSTELLING
Latten: Enviropol™ materiaal, Timberpol™  
materiaal of Vandalex materiaal
Frame: staal met Armortec coating
Uiteinden met armleuning: gerecycled giet 
aluminium met Armortec coating

KLEUREN
Enviropol-latten: zwart, bruin
Timberpol-latten: lichtbruin houteffect
Vandalex-latten: zwart, zilver, donker houteffect, 
licht houteffect
Frame: zwart
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 Stanford™ parkbank
ONTWERPKENMERKEN
•  100% gerecycled aluminium armleuningen
• Traditionele stijl
• Vandalismebestendige, robuuste constructie
• Minimaal onderhoud
• Weerbestendige materialen
•  Perfect passend bij ander Glasdon straatmeubilair
• Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING
Latten: Enviropol™ materiaal of Timberpol™ 
materiaal
Frame: 100% gerecycled gietaluminium met 
Armortec coating
Frame: staal met Armortec™ coating

KLEUREN
Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol, Timberpol
Frame: zwart

SPECIFICATIES
 Parkbank Parkbank
 met rugleuning zonder   
  rugleuning
Lengte: 1.875 mm 1.891 mm
Totale diepte: 715 mm 645 mm
Zithoogte: 439 mm 468 mm
Totale hoogte:  864 mm 620 mm    
Totaalgewicht met:
Enviropol latten: 96 kg 78 kg
Timberpol latten:  108,5 kg 85 kg

Stanford™ parkbank zonder rugleuning

Parkbanken in alledaagse stijl - gerecycled m
ateriaal

BEVESTIGINGSOPTIES
Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de 
parkbanken in de grond te verankeren.
Keilbouten en afdekdoppen voor de bouten worden 
standaard meegeleverd.
Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor 
bevestiging op bestrating en ondergrondse 
bevestiging voor in beton verkrijgbaar.

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/buitenbanken/stanford-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/buitenbanken/stanford-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/buitenbanken/stanford-parkbank-zonder-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078


8 www.glasdon.com

 Clifton™ picknicktafel
ONTWERPKENMERKEN
•  Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
• Vandalismebestendige, robuuste constructie
• Hoeft nooit geverfd te worden
• Minimaal onderhoud
• Weerbestendig - zal niet gaan rotten
• Gat voor parasol mogelijk als extra optie
•  Perfect passend bij ander Glasdon 

straatmeubilair
•  De Clifton picknicktafel en het aangepaste  

model voor rolstoelgebruikers worden  
gebruiksklaar geleverd. De Clifton picknicktafel  
kan ook, indien gewenst, ongemonteerd 
worden geleverd (dit geldt niet voor het  
rolstoelvriendelijke model)

SAMENSTELLING
Latten: Enviropol™ materiaal of Timberpol™ materiaal
Frame: Enviropol materiaal

KLEUREN
Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol, Timberpol
Frame: zwart Enviropol, bruin Enviropol

SPECIFICATIES
 Picknicktafel Rolstoelvriendelijk
  model
Totale lengte: 1.790 mm 1.790 mm
Zitlengte: 1.790 mm 1.450 mm
Totale hoogte: 768 mm 768 mm
Zithoogte: 458 mm 458 mm
Totale diepte: 1.310 mm 1.310 mm
Totaalgewicht met:
Enviropol latten:   140 kg 131 kg
Timberpol latten: 150 kg 140 kg

BEVESTIGINGSOPTIES
Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de 
parkbanken in de grond te verankeren.
Als bevestigingsopties zijn keilbouten voor 
bevestiging op bestrating of betonfundering en 
verkortbare betonankers verkijgbaar. (Keilbouten 
voor in een betonfundering zijn inbegrepen bij het 
model voor rolstoelgebruikers). Afdekdoppen voor 
bevestigingsbouten zijn ook verkrijgbaar.
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Rolstoelvriendelijk model
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ONTWERPKENMERKEN
• Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
•  Gemakkelijke toegang tot de zitplaatsen voor maximaal 8 

personen
•  Aan alle kanten afgeronde latten voor veiligheid en comfort
• Vandalismebestendige, robuuste constructie
• Hoeft nooit geverfd te worden
• Minimaal onderhoud
• Weerbestendig - zal niet gaan rotten
• Gat voor parasol mogelijk als extra optie
•  De Pembridge picknicktafel wordt deels gemonteerd 

op een houten pallet geleverd. Het gebruik van een 
palletwagen wordt geadviseerd. Veilige ergonomische 
handelingen zijn ook vereist

SAMENSTELLING 
Latten: Enviropol™ materiaal of Timberpol™ materiaal
Frame: Enviropol materiaal

KLEUREN 
Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol,  
Timberpol
Frame: zwart Enviropol, bruin Enviropol

SPECIFICATIES
 Pembridge Rolstoelvriendelijk 
 Picnicktafel model
Lengte:  1.800 mm  1.800 mm
Diepte:  1.800 mm  1.800 mm
Zithoogte:  450 mm  450 mm
Totale hoogte:  764 mm  764 mm
Totaalgewicht met:  
Enviropol latten: 180 kg 160 kg 
Timberpol latten: 196 kg 176 kg
Totaalgewicht inclusief pallet:
Enviropol latten: 230 kg 210 kg 
Timberpol latten: 246 kg 226 kg

BEVESTIGINGSOPTIES
Voor extra veiligheid wordt 
aangeraden om de parkbanken in de 
grond te verankeren.
Betonschroeven voor bevestiging op 
beton of bestrating worden standaard 
meegeleverd.
Afdekdoppen voor bevestigingsbouten 
zijn ook verkrijgbaar.

Parkbanken in alledaagse stijl - gerecycled m
ateriaal

 Pembridge™ picknicktafel
Rolstoelvriendelijk model
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 Bowland™ picknicktafel

Vandalex model

SAMENSTELLING 
Latten: Enviropol materiaal, Timberpol™  
materiaal of Vandalex™ materiaal
Frame: staal met Armortec™ coating

KLEUREN 
Enviropol-latten: zwart, bruin
Timberpol-latten: lichtbruin houteffect
Vandalex-latten: zwart, zilver, donker houteffect, licht 
houteffect
Frame: zwart

BEVESTIGINGSOPTIES
De Bowland picknicktafel moet met behulp van de 
meegeleverde bouten stevig worden vastgeschroefd op 
een betonnen fundering of bestrating.
Betonschroeven voor bevestiging op beton of bestrating 
worden standaard meegeleverd.
Afdekdoppen voor bevestigingsbouten zijn ook verkrijgbaar.

ONTWERPKENMERKEN
• Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
•    Gemakkelijke toegang tot de zitplaatsen voor 

maximaal 6 personen
•  Aan alle kanten afgeronde latten voor veiligheid 

en comfort
• Vandalismebestendige, robuuste constructie
•  Ruime keuze aan materialen en afwerking en 

voor de latten
•  De latten zijn onderhoudsarm en hebben geen 

oppervlaktebehandeling nodig
• Weerbestendig - zal niet gaan rotten
• Gat voor parasol mogelijk als extra optie
•  Rolstoeltoegankelijk model beschikbaar, alleen 

met Enviropol™ materiaal latten
• Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

Rolstoelvriendelijk model

SPECIFICATIES
 Bowland Rolstoelvriendelijk 
 Picnicktafel model
Lengte:  1.790 mm  1.900 mm
Lengte van de zitting:  1.790 mm  1.488 mm
Diepte:  1.318 mm  1.318 mm
Zithoogte:  458 mm  458 mm
Totale hoogte:  758 mm  758 mm
Totaalgewicht met:  
Enviropol latten:  114 kg 106 kg 
Timberpol latten:  124 kg - 
Vandalex latten:  60 kg -
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Parkbanken in alledaagse stijl - gerecycled m
ateriaal

ONTWERPKENMERKEN
•  Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
•  Vandalismebestendige, robuuste constructie
•  Weerbestendige materialen - zullen niet rotten
• Hoeft nooit geverfd te worden
• Minimaal onderhoud
• Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING
Latten: Enviropol™ materiaal
Frame: staal met Armortec™ coating

 Eco-Rest™ parkbank

BEVESTIGINGSOPTIES
Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de 
parkbanken in de grond te verankeren.
Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor 
bevestiging op bestrating of betonfundering en 
ondergrondse bevestiging voor in beton verkrijgbaar.
Afdekdoppen voor bevestigingsbouten zijn ook 
verkrijgbaar.

Eco-Rest™ parkbank zonder rugleuning
KLEUREN
Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol
Frame: zwart

SPECIFICATIES
 Parkbank Parkbank 
 met rugleuning zonder rugleuning
Lengte: 1.790 mm 1.790 mm
Totale diepte:  586 mm 410 mm
Zithoogte:  435 mm 422 mm
Totale hoogte:  771 mm 422 mm
Gewicht: 60 kg 55 kg
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 Fusion™ parkbank

Fusion™ parkbank zonder rugleuning

BEVESTIGINGSOPTIES
Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren.
Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating of betonfundering en ondergrondse 
bevestiging voor in beton verkrijgbaar.
Afdekdoppen voor bevestigingsbouten zijn ook verkrijgbaar.
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KLEUREN
Latten: licht houteffect, donker houteffect, zwart, zilver
Frame: zwart

SPECIFICATIES
    Parkbank Parkbank 
 met rugleuning   zonder rugleuning
Lengte:  1.800 mm 1.800 mm
Totale diepte: 585 mm 310 mm
Zithoogte:  430 mm 425 mm
Totale hoogte:  775 mm 425 mm
Gewicht:  33 kg 19 kg

ONTWERPKENMERKEN
•  De Vandalex™ latten zijn verkrijgbaar in vier 

afwerkingen
• Brandbestendig
•  Latten van 100% gerecycled materiaal
• Vandalismebestendige, robuuste constructie
• Minimaal onderhoud
•  Weerbestendige materialen
• Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING
Latten: 100% gerecycled Vandalex materiaal
Frame: staal met Armortec™ coating
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Glasdons eigentijdse parkbanken 
voor buiten zijn geschikt voor in 
de stad, bij moderne gebouwen 
en openbare ruimtes, zoals 
promenades en pleinen.

Aangeboden in een ruime keuze 
aan stijlen, kleuren, afwerkingen en 
materialen zullen de parkbanken 
bij uw omgeving passen - binnen- 
en buitenshuis.

Parkbanken 
in eigentijdse stijl

13www.glasdon.com

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE078
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SPECIFICATIES
 Parkbank Parkbank
 met rugleuning zonder  
  rugleuning
Lengte: 1.715 mm 1.715 mm
Totale diepte:  550 mm 430 mm
Zithoogte: 510 mm 520 mm
Totale hoogte: 875 mm 520 mm
Gewicht: 31,9 kg 20,3 kg
Gewicht (per armleuning):  1,5 kg 1,5 kg

 Alturo™ parkbank
ONTWERPKENMERKEN
•  Stijlvolle, moderne uitstraling
•  Vandalismebestendige, robuuste constructie
• Weerbestendige materialen
•  Keuze uit 4 kleurthema’s
• Gecoördineerde armleuningen (sets van 2 of 4)
•  Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING
Aluminium met Armortec™ coating

KLEUREN
Zitting en rugleuning: zwart, zilver
Voeten en armsteunen: zwart, donkergrijs

Alturo™ parkbank zonder rugleuning

BEVESTIGINGSOPTIES
Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren.
Keilbouten en afdekdoppen voor de bouten worden standaard meegeleverd.
Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating en ondergrondse bevestiging voor in 
beton verkrijgbaar.
Vrijstaande voetplaat of rug-aan-rug bevestigingskit zijn beschikbaar voor de Alturo bank.
 

Pa
rk

ba
nk

en
 in

 e
ig

en
tijd

se
 s

tijl

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/buitenbanken/alturo-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/buitenbanken/alturo-parkbank-zonder-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078


15www.glasdon.com

SPECIFICATIES
 Parkbank Parkbank
 met rugleuning zonder  
  rugleuning
Lengte: 1.800 mm 1.800 mm
Totale diepte:  535 mm 415 mm
Zithoogte: 475 mm 500 mm
Totale hoogte: 850 mm 660 mm
Gewicht: 34,5 kg 22,3 kg
Gewicht (per armleuning):  1,4 kg 1,4 kg

ONTWERPKENMERKEN
•  Stijlvolle, moderne uitstraling
•  Vandalismebestendige, robuuste constructie
• Weerbestendige materialen
•  Keuze uit 4 kleurthema’s
•  Verkrijgbaar met 2 extra armleuningen
•  Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING
Zitting en rugleuning: aluminium met Armortec™ 
coating
Frame en armleuningen: staal met Armortec coating

KLEUREN
Zitting en rugleuning: zwart, zilver
Frame en armleuningen: zwart, donkergrijs

Parkbanken in eigentijdse stijl

 Venturo™ parkbank

Venturo™ parkbank zonder rugleuning

BEVESTIGINGSOPTIES
Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren.
Keilbouten en afdekdoppen voor de bouten worden standaard meegeleverd.
Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating en ondergrondse bevestiging voor in 
beton verkrijgbaar.

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/buitenbanken/venturo-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/buitenbanken/venturo-parkbank-zonder-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
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Glasdon heeft een reeks aan 
binnen- en buitenbanken voor 
kinderen: van traditionele banken 
en picknicktafels tot vrolijke zitjes die 
interactief spelen aanmoedigen.

Deze zitoplossingen zijn 
ideaal voor speelplaatsen, zijn 
onderhoudsarm, splinteren niet en 
zijn zeer robuust.

Kindvriendelijke
parkbanken

16
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Kindvriendelijke parkbanken
  Junior Countryside™ 

parkbank, parkbank zonder 
rugleuning en picknicktafel

ONTWERPKENMERKEN
•  Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
•  Vandalismebestendige, robuuste constructie
• Hoeft nooit geverfd te worden
• Minimaal onderhoud
• Weerbestendig - zal niet gaan rotten
• Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING  
Latten: Enviropol™ materiaal of Timberpol™ materiaal 
Frame: staal met Armortec™coating

KLEUREN 
Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol, Timberpol
Frame: zwart

SPECIFICATIES
 Parkbank Parkbank Picknicktafel 
 met rugleuning  zonder    
  rugleuning 
Lengte:  1.790 mm  1.790 mm  1.790 mm
Totale hoogte:  562 mm  372 mm  610 mm
Zithoogte:  372 mm  372 mm  372 mm
Totale diepte:  430 mm  306 mm  1.006 mm
Diepte (tafel):  -  - 450 mm
Totaalgewicht met:
Enviropol latten:  52 kg  30 kg  98 kg
Timberpol latten:  56 kg  31,5 kg  114 kg

BEVESTIGINGSOPTIES 
Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te 
verankeren.
Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating of 
betonfundering en ondergrondse bevestiging voor in beton verkrijgbaar.
Afdekdoppen voor bevestigingsbouten zijn ook verkrijgbaar.

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/kindvriendelijke/Junior-Countryside-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/kindvriendelijke/Junior-Countryside-parkbank-zonder-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/kindvriendelijke/Junior-Countryside-tm-Picknicktafel/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/kindvriendelijke/Junior-Countryside-tm-Picknicktafel/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
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ONTWERPKENMERKEN
•  Het modulaire ontwerp kan worden uitgebreid om 

naar behoefte extra zitplaatsen toe te voegen
• Geen scherpe randen of haken
•  Waterafvoerkanaaltjes in de zittingen

SAMENSTELLING
Hoofd/Zitje/Staart/Neus/Afdekkapjes:  
Durapol™ materiaal
Ogen: Duratec™ materiaal
Bevestigingspunten: staal
Voeten: PVC

SPECIFICATIES
Totale hoogte (van boven- tot onderkant): 672 mm 
Zithoogte: 352 mm 
Gewichten:   
Hoofd: 5,9 kg  
Staart: 3,0 kg  
Zitje:  9,4 kg  
Gewicht standaard model: 27,7 kg

BEVESTIGINGSOPTIES
De Rups bank wordt standaard geleverd met 
betonankers voor bevestiging in de grond of met PVC 
voetjes voor een vrijstaande opstelling.
Zandballast is verkrijgbaar voor de vrijstaande optie 
om extra veiligheid te creëren tegen diefstal of 
verplaatsing.

 De Rups™ parkbank

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/kindvriendelijke/rups-kindvriendelijke-parkbank/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/kindvriendelijke/rups-kindvriendelijke-parkbank/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078


19www.glasdon.com

Onze parkbanken zijn verkrijgbaar 
in verschillende materialen: 
kunststof, gerecycled materiaal en 
staal. Wij bieden verschillende kleur 
mogelijkheden aan, van licht en 
donker eiken, metallics tot helder 
gekleurde coating.

Glasdon parkbanken passen 
perfect bij onze brede reeks 
straatmeubilair zoals  onze 
buitenafvalbakken,  
afvalscheidingsbakken,  
verkeerspaaltjes en abri’s.

Duurzame materialen
en meer informatie

19www.glasdon.com
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n  Duurzame materialen van hoogstande kwaliteit

Everwood™ Materiaal
Everwood is een speciale formule 
van Durapol, wat het uiterlijk 
van natuurlijk hout benadrukt. 
In tegenstelling tot hout, vereist 
Everwood geen regelmatig 
onderhoud zoals lakken of 
verven, het materiaal blijft onaangetast bij pekel, bacteriën, rot, schimmels 
en insecten. Everwood is gemakkelijk schoon te maken, vraagt weinig 
onderhoud en kan gerecycled worden aan het einde van zijn levensduur. 
Everwood is een polymeer dat ontworpen is om weerstand te bieden aan 
extreme temperaturen.

Everwood

Timberpol™ Materiaal
Timberpol is een duurzaam en 
robuust composiet materiaal dat 
is samengesteld met minimaal 
70% gerecycled houtzaagsel en 
gerecycled polypropyleen. Het is een 
veelzijdig product met veel voordelen.

Timberpol

Voordelen van Timberpol materiaal
Het grote voordeel van Timberpol is dat, terwijl het eruit ziet als hout, het 
geen nadelige eigenschappen heeft van hout zoals splinters en knopen, 
wat het ideaal maakt voor het gebruik als parkbank. Het materiaal heeft 
een effen kleur, maar zal, zoals alle producten die hout bevatten, in het 
begin licht verkleuren. Dit proces heeft geen invloed op de eigenschappen 
van Timberpol, en het materiaal zal niet gelakt of geverfd hoeven te worden 
gedurende zijn lange levensduur.

Vandalex™ Materiaal
Vandalex is een aluminiumlegering met elastische eigenschappen om 
schokken beter te kunnen absorberen. De geanodiseerde afwerking zorgt 
ervoor dat het niet zal roesten, makkelijk te reinigen is en nooit hoeft te 
worden geverfd.

Durapol™ Materiaal
Durapol kunststof is een uiterst robuust materiaal, waardoor het ideaal is om 
te gebruiken voor de vervaardiging van verschillende producten. Durapol 
kunststof is een polymeer dat is samengesteld om extreme temperaturen te 
kunnen weerstaan en is in ons laboratorium voor kwaliteitsborging getest op 
impact.
Verkijgbaar in een verscheidenheid aan effen kleuren, waaronder in het zwart, 
welke gerecycled materiaal bevat.

Armortec™ corrosiebestendige 
coating
Alle coatings voor metalen frames zijn volgens de Armortec-coatingnorm van 
Glasdon voor duurzaamheid en levensduur goedgekeurd. Als de coating 
door krassen wordt beschadigd, zal de corrosie zich niet verder dan de 
directe omgeving verspreiden.

Zonder Armortec coating Met Armortec coating

Beide afgebeelde palen zijn allereerst onderworpen aan een impacttest: 
herhaalde slagen m.b.v. een metalen hamer. Daarna zijn de palen zes 
maanden lang besproeid met zeezout in eigen laboratorium. Deze laatste 
test stelt het materiaal sterk op proef en is bestemd om het corrosieproces te 
versnellen en langdurige weersomstandigheden te simuleren.

Testen op zoutnevel en impact
De levensduur van een met Armortec behandelde paal is vijf keer zo lang 
als die van een traditionele paal.

Enviropol™ Materiaal
Enviropol gerecycled materiaal was als eerst geïntroduceerd door Glasdon 
in 1993 en is hoofdzakelijk geproduceerd van hergebruikt huishoudelijk 
en industrieel polyetheen. Als gevolg van overheidsinitiatieven om de 
beschikbaarheid van gescheiden afvalinzameling te verbeteren, is er een 
aanzienlijke vooruitgang in de controle en scheiding van recyclebaar afval. 
Glasdon kan daardoor strenge controles handhaven over het gerecyclede 
plastic afval dat wordt gebruikt voor het produceren van Enviropol. Dit zorgt 
ervoor dat alleen de materialen met de benodigde fysieke eigenschappen 
worden gebruikt voor de productie van ons duurzame gerecyclede product.  
Enviropol is daarnaast ook 100% recyclebaar aan het einde van zijn 
levensduur.

Zwart Enviropol Bruin Enviropol

Voordelen van Enviropol materiaal
De dichtheid, kracht en weerbestendigheid van Enviropol materiaal 
verzekeren een lange, nagenoeg onderhoudsvrije levensduur. Het materiaal is 
door en door gekleurd en hoeft nooit gelakt of geverfd te worden. Enviropol is 
bestand tegen chemische aantasting en water. Vorst en de meest corrosieve 
stoffen kunnen niet doordringen. Tenslotte blijft het materiaal onaangetast bij 
pekel, dierlijk afval, bacteriën, schimmels en insecten.

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE078
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Veel van de Glasdon parkbanken sluiten goed aan bij onze reeks buitenafvalbakken en afzetpaaltjes.

 Bijpassende producten

Keilbouten voor bevestiging op een betonfundering

Bout

Voetstuk van parkbank

Betonfundering
(Minimale diepte 200 mm)

140 mm

Grondniveau

M10 moer

Kleine sluitring

Grote sluitring of plaat

Plastic sluitring

Keilbouten voor bevestiging op een bestrating

Bout

Fundering 
onder 
bestrating

M10 moer

Kleine sluitring

Grote sluitring of plaat

Plastic sluitring

Voetstuk van parkbank

Grondniveau

Bevestiging in nieuwe betonfundering met behulp van ondergronds 
betonanker (voor gras of andere zachte grond)

Moer

Sluitring

Ondergrondse verankering

Ongeveer 300 mm

Voetstuk van parkbank

Beton

Zandlichaam

Grond

Bevestiging in nieuwe betonfundering met behulp  
van verkortbare betonankers

110 mm

300 m
m

Vandalismebestendige afdekdop

Voetstuk 
van 
parkbank

Betonschroef voor bevestiging op betonfundering 
of bestrating

Betonfundering 
of fundering 
onder bestrating

Voetstuk 
van parkbank

Sluitring

Grondniveau

Betonschroef

 Bevestigingsopties
De meeste Glasdon parkbanken kunnen worden geleverd met verschillende bevestigingsopties, afhankelijk van uw wensen en vereisten:

Alle Glasdon parkbanken zijn zorgvuldig getest 
voor sterkte en duurzaamheid door onze eigen 
kwaliteitsafdeling. Dit om te verzekeren dat onze 
producten vandalisme- en weerbestendig zijn.

Sterkte &  
duurzaamheid

*De geleverde bevestigingsmaterialen kunnen afwijken van wat hier is afgebeeld.

Stanford™ parkbank met bijpassende Retro™ afvalbak. De Rups™ kindvriendelijke bank met de Kikker™ en het 
Beertje™ afvalbakken.

Elwood parkbank met bijpassende Sherwood™ 
afvalbak en Glenwood™ afzetpaal.

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/afvalbakken/kindvriendelijke-afvalbakken/de-kikker-tm-afvalbak/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/afvalbakken/kindvriendelijke-afvalbakken/het-beertje-tm-afvalbak/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/afvalbakken/buitenafvalbakken/sherwood-tm-afvalbak-met-deksel/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/parkbanken/elwood-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/afzetpalen/kunststof-afzetpalen/glenwood-tm-afzetpaal/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/kindvriendelijke/rups-kindvriendelijke-parkbank/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/buitenbanken/stanford-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/retro-tm-afvalbak/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
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Een parkbank met gedenkplaatje 
is een mooie manier om iemand 
te herdenken. Glasdon biedt een 
brede selectie banken voor binnen 
of buiten aan die gepersonaliseerd 
kunnen worden met een 
gedenkplaatje dat gegraveerd kan 
worden met wat u maar wilt.

Gedenkplaatjes en 
personalisatie

22
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G
edenkplaatjes en personalisatie

De gedenkplaatjes zijn gewoonlijk 150 mm breed en 50 mm hoog 
(gedenkplaatjes op de Lowther™ en Stanford™ parkbank zijn 40 mm hoog), 
200mm hoge gedenkplaatjes zijn ook mogelijk. Lasergraveren heeft meer 
flexibiliteit voor uw tekst en kan zelfs simpele afbeeldingen graveren, terwijl 
andere graveringsopties meestal gebonden zijn aan een bepaald lettertype 
en maximumaantal karakters. We kunnen ook meerdere gedenkplaatjes op 
één bank plaatsen.

Als uw parkbank op een openbare locatie komt te staan (zoals een park, 
boulevard of begraafplaats), dan zou u het best contact op kunnen nemen 
met uw gemeente om te bespreken of uw idee toegestaan is. 

Wanneer u uw parkbank met gedenkplaatje bij Glasdon bestelt nemen 
wij uw tekst op en creëren een visuele presentatie die naar u zal worden 
toegestuurd voordat wij het gedenkplaatje produceren om te zorgen dat 
het er precies uitziet zoals u wilt. Wanneer alles naar wens is ondertekent 
u het formulier met de presentatie en stuurt u dit terug naar ons. Wij zullen 
ons best doen om het plaatje zo snel mogelijk te laten graveren, het gehele 
proces neemt ongeveer 4-6 weken in beslag.

 Personalisatie met stadswapen

 Parkbanken met gedenkplaatjes

Lowther™ Parkbank met rugleuning 
De Lowther parkbank kan worden gepersonaliseerd met afbeeldingen op 
de rechthoekige inkepingen op de armleuningen. Daarnaast kan er een 
cirkelvormig, zacht stalen gedenkplaatje, gepersonaliseerd met uw logo, 
worden geplaatst op de Lowther parkbank.

Stanford™ parkbank met rugleuning
Wij kunnen gepersonaliseerde polycarbonaat gedenkplaatjes 
leveren die in de rechthoekige inkepingen van de Stanford bank 
of armleuningen passen. Daarnaast kan er een cirkelvormig 
polycarbonaat gedenkplaatje op de Stanford parkbank worden 
geplaatst. Deze kan ook worden gepersonaliseerd met uw 
naam, boodschap of logo.

Voor meer informatie over deze service, en prijzen, kunt u contact opnemen met ons kantoor op 0800 288 1212.

De meeste Glasdon banken kunnen voorzien worden van RVS gedenkplaatje die gegraveerd kan worden met 
uw boodschap.

https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/kunststof-banken/lowther-parkbank/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/buitenbanken/stanford-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
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https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/buitenbanken/alturo-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/kunststof-banken/phoenix-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/picknickbanken/pembridge-picknicktafel/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/picknickbanken/bowland-picknicktafel/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/buitenbanken/fusion-parkbank-zonder-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/buitenbanken/phoenix-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
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https://nl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/kunststof-banken/lowther-parkbank/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/parkbanken/elwood-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/kindvriendelijke/rups-kindvriendelijke-parkbank/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
https://nl.glasdon.com/banken/buitenbanken/eco-rest-parkbank-met-rugleuning/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=HE078
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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, Beertje, Bowland, Clifton, Durapol, Duratec, Eco-Rest, Elwood, Enviropol, Everwood, Fusion, 
Glenwood, Junior Countryside, Kikker, Lowther, Pembridge, Phoenix, Retro, Rups, Sherwood, Stanford, Timberpol, 
Vandalex en Venturo zijn gedeponeerde handelsmerken van Glasdon Group Ltd. en al haar filialen in Groot-Brittannië en 
de rest van de wereld.
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