
Bænken VEGA LVG 130 er fremstillet af svejset stål i kvalitet 11. Sædet og ryglænet
er af det massive, varmebehandlede fyrretræ ThermoWood® i størrelsen 68x42 mm. 
Stålet er galvaniseret og behandlet med pulverlakering i 4 farvevariationer. 
Dimensioner 3000 × 700 × 795 mm.

NY UDEINVENTAR DESIGNSERIE 
MED KOMFORT OG LANG 
HOLDBARHED
Lancerer flere attraktive løsninger til offentlige arealer

Nu udvider Udeinventar.dk sit sortiment med en ny serie af flot designede produkter: 
Bænke til behagelig afslapning. Borde/bænke sæt til hygge, samvær og picnic 
stemning. Vægmonterede sæder til en kort pause – og stativer til nem og sikker 
Cykelparkering.

”Med den nye serie kan vi nu tilbyde et komplet program af elegante og tidløse 
udeprodukter, der er velegnede til brug på mange typer af offentlige arealer”, 
fortæller direktør Jess L. Pedersen. Bag virksomheden Udeinventar.dk står Dano Mast 
A/S, der er kendt for sin produktion af flagstænger og siden 1960’erne har stået for 
solid kvalitet og god service.

BÆREDYGTIGE OG HOLDBARE VALG

Alt produceres i Europa, og derfor kommer inventaret til Danmark med den kortest 
mulige transportvej. Dette plus på miljøsiden understreges af, at Udeinventar.dk også 
har fravalgt brug af tropisk træ: ”Vi mener, at robuste og stærke træsorter som fyr, eg



og gran har den bedste holdbarhed på vores breddegrader”, understreger Jess L. 
Pedersen. 

Bord/bænke sættet Vega Picnic PSV 220 er fremstillet af svejset stål i kvalitet 11. 
Sæderne og bordpladen er lameller af det massive, varmebehandlede fyrretræ 
ThermoWood® i størrelsen 68x42 mm. Stålet er galvaniseret og behandlet med 
pulverlakering i 4 farvevariationer. Dimensioner 2000 × 1475 × 744 m

Bænken VEGA LVG 230 er fremstillet af svejset stål i kvalitet 11. Sædet er af det 
massive, varmebehandlede fyrretræ ThermoWood® i størrelsen 68x42 mm. Stålet er 
galvaniseret og behandlet med pulverlakering i 4 farvevariationer. Dimensioner 3000 
× 516 × 444 mm.



Bord/bænk sættet Vega Picnic PSV 114 er fremstillet af svejset stål i kvalitet 11. 
Sædet og bordpladen er lameller af det massive, varmebehandlede fyrretræ 
ThermoWood® i størrelsen 68x42 mm. Stålet er galvaniseret og behandlet med 
pulverlakering, der fås i flere farver. Dimensioner 1400×840×744 mm 

AILES vægmonterede sæder

Sæderne består af to indbyrdes forbundne ståldele og er beklædt med massivt, 
varmebehandlet ThermoWood® fyrretræ. AILES er af galvaniseret stål, der er 
pulverlakeret i farvevariationer: RAL 7016 (antracitgrå), RAL 9005 (jet black). 
Dimensioner 400 × 460 × 106 mm.

PROBIKE cykelparkering

Sikrer stabil og sikker parkering af cykler. Gummiovertrækket beskytter cyklernes 
maling. Konstruktionen består af to rør med diameter på 38 mm og en 
indvendigforbindelsesdel. Den nederste del af konstruktionen har fødder til forankring 
i terrænet. 

PROBIKE er af galvaniseret stål, der er pulverlakeret i farvevariationerne: RAL 7016 
(antracitgrå), RAL 9005 (kulsort), RAL 9006 (hvid aluminium), RAL 9007 (grå 
aluminium). Dimensioner 1285 × 38 × 980 mm.

KUNDESERVICE OG 
PROJEKTRÅDGIVNING

Den seriøse kundeservice, Dano Mast er kendt for, har samme høje prioritet hos 
Udeinventar.dk

Det er vores mål at være den naturlige leverandør til byplanlæggere og arkitekter, når
der skal vælges inventar til offentlige byrum. Vi er klar til at rådgive jeres organisation 
gennem hele planlægnings- og købsprocessen.



Kontakt os på 7539 6099 og info@udeinventar.dk for mere information, praktiske råd -
og svar på alle spørgsmål.

Se mere på www.udeinventar.dk

http://www.udeinventar.dk/
mailto:info@udeinventar.dk

