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DIAMANTE COLLECTION er laget i HPC (High Performance Concrete) DIAMANTE  DESIGN SLAVIERO + LENARDA + LAZZARI
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Med Grandifioriere serien modelerer du miljø som store “blomsterkasser”. Moduler i tre forskjellige  
høyder, firkantede, rektangulære eller sirkulære former. Rammeverket leveres i Corten stål eller lakkert stål. 
Her er det mulig å lage mange spenende kombinasjoner og miljø. Kun fantasien kan sette en stopper.

GRANDIFIORIERE  DESIGN MASSIMO TASCA

DIAMANTE COLLECTION  DESIGN SLAVIERO + LENARDA + LAZZARI
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TREELINE  DESIGN PIO & TITO TOSCO 

NATURAL PUZZLE  DESIGN PIO &TITO TOSCO   LORENZ  DESIGN PIO &TITO TOSCO + MASSIMO TASCA + MATTIA LI POMI 

TREELINE er en samling modulære elementer laget av Marmor / Granitt. 
Hvert element har forsterkede løftepunkt for enkel posisjonering på bakken. 
De ulike elementene gir muligheter for mange spennende kombinasjoner



RIVOLA URBAN LOUNGER  DESIGN PECORARO & ABATE & BRUNAZZI   

TREELINE  DESIGN PIO & TITO TOSCO 

 RIVOLA benkene er laget av Marmor / Granitt  
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MOONSTONE er et friformet monolitisk element, laget  av rekonstruert stein, slipt og polert. Kan også leveres med en benk i eksotisk trelaminat, 
forankret direkte til monolitten.

MOONSTONE  PAMIO DESIGN  



MOONSTONE  PAMIO DESIGN  

    AIR-PORT A              AIR-A                     AMBRA

SIZE  DESIGN MASSIOMO TASCA
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ISOLA URBANA  DESIGN MASSIMO TASCA + RAFFAELE LAZZARI

ISOLAURBANA består av moduler i High Performance Concrete (HPC) 
Moduler i eksotisk tre eller lerketre, og en modul med pulverlakkert 
stålstøtte. Settet består også av pulverlakkerte stålblomsterkasser i 
forskjellige høyder. Kan også leveres med integrert LED-belysning. 



DIANE COLLECTION  DESIGN STUDIO WILMOTTE
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DIANE COLLECTION er laget i HPC (High Performance Concrete)  
med føtter i galvanisert og pulverlakkert stål. 
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COLOR - CORTEN STYLE   AUREL DESIGN URBAIN

CAFE sykkelstativ i CORTENOBRA TREBESKYTTELSE  I CORTEN  

       BLOOM                 YES                      ANFORA



COLOR - CORTEN STYLE   AUREL DESIGN URBAIN
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CAFÈ   DESIGN SJIT 

CAFÈ sykkelstativ har et moderne utrykk. Bestående 
av to halvcirkelformer i tykk stålplate, forbundet med 

horisontale støtter. Leveres i Corten stål eller  pulverlakkert 
stål. Kan også brukes som barrierer.



SYKKELSTATIV, BLOMSTERPOTTER og AVFALLSBEHOLDERE
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SPYRA sykkelstaiv. 40mm stålrør.
Sandblåst, sinkprimet og pulverlakkert.  
238 x 78 x 75cm

 CIRCLE      BLAKE   INSIDE       CHIAVE  
 

PITSTOPP sykkelstativ 
med oppbevaring for hjelm

FLORES Blomsterkasser i aluminium NUBIA                  BOX                LYS



KIEL  

Saarbrücken solstol er fantastisk å sitte i, 

og vil fort bli lagt merke til uansett hvor 

du plasserer den.  Saarbrücken leveres også 

som benk  med både høy og lav rygg, samt 

en modell uten rygg. Kan også leveres med 

sidearmlener. Benken er produsert i galvanisert 

og pulverlakkert stål. Treverk i FSC godkjent 

hardtre eller Europeisk trevirke. 

SAARBRÜCKEN



KIEL  SAARBRUCKEN
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RUBB  DESIGN ALFREDO TASCA 

“
LINARES



RUBB  DESIGN ALFREDO TASCA SANDVIK PLAY.no

MENSURA

   MENSURA                      TALUS            VERNO 

LINARES
Linares serien med sitt innovative design har mange kombinasjonsmuligheter. Linares møblene er bygget på en solid varmgalvanisert stålramme.  
Alle metalldeler er pulverlakkert. Sitteflater og sider i FSC-sertifisert hardtre eller europeisk trevirke, ubehanlet eller oljet.



CAMPUS

CAMPUS MODULSYSTEM MED UTALLIGE KOMBINASJONSMULIGHETER  

Modulsystemet Campus Levis ble utviklet i samarbeid med designkontoret Designbüro Wehberg, og ble tildelt den tyske designprisen i gull i Frankfurt. 
Modulsystemet har utallige kombinasjonsmuligheter og passer f.eks. perfekt for skoler, kafeer, spisesteder og åpne plasser . Gruppering av flere moduler 

ved siden av hverandre skaper kommunikative åpne sitteplasser. Skap ditt eget uteområde.

CAMPUS



VERSIO JUNO

  VERSIO

VERSIO BETONGVERSIO BETONG

VERSIO ORBIS  VERSIO CORPUS
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Besøk vår nye hjemmeside SANDVIKPLAY.no og se hele vårt varierte 
varesortement av moderne park og byromsmøbler. Vi tilbyr også et 
stort utvalg lekeapparater, trampoliner og lekehus, samt alt som 
skal til for å bygge den komplette treningsparken. 

Vinn flotte premier.
Scan QR-coden og 
lik vår FB side. 

MODERNE UTEMILJØ  -  LEKEAPPARATER  -  SPORT
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tlf. (+47) 405 300 30    salg@sandvikplay.no


