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Classic Rundbænk 

Classic Rundbænk anvendes oftest på torve, i 
parker, ved havneanlæg, i forbindelse med be-
varingsværdige bygninger og ved stisystemer 
med åbne rum.

Som et supplement til Classic Københavner-
bænk kan rundbænken produceres, så den 
runde form på bænken enten buer udad eller 
indad. 

Hvor bænken buer udad omkring eksempelvis  
et træ, virker afstanden til andre personer læn-
gere og udnyttelsesgraden af siddepladser bli-
ver derfor højere. 

Når bænkesektionerne opstilles, så de danner  
en indadgående kurve langs en buet mur eller  
anden buet form i et projekt, kan alle personer 
have øjenkontakt, og bænken bliver mere intim. 

Udadgående og indadgående buede sektioner 
kan frit kombineres og derved danne de øn-
skede kurvede forløb. 
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Classic Rundbænk produceres på radier og længder efter projekt. 
Den kan fås med armlæn i antal og placering efter ønske. 

Bænken funderes på fast underlag. 

Classic Rundbænk

På Classic Rundbænk er rygstykket dampbøjet træ, der bøjes i indivi-
duelle radier efter projektet. Som standard produceres bænken med en 
indvendig åben diameter på bænken på 1800 mm og en ydre diameter 
på 3000 mm.

De to stykker træ for sæde boltes til bænkegavlen med bræddebolte 
og ryggen skrues fast fra bagsiden. Alle trædele og bænkegavle sam-
les med bolte i rustfast stål. Bænkegavlene er i støbejern og produce-
res med både ét og to rygstykker. 

GH.10.1011 Classic Rundbænk 

Trædele oliebehandlet

GH.10.1012 Classic Rundbænk 

Trædele malet

GH.10.1015 Classic Rundbænk med to rygstykker 

Trædele oliebehandlet

GH.10.1016 Classic Rundbænk med to rygstykker 

Trædele malet

GH.10.1012 
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