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CAFÈBORD
Den självklara mittpunkten. Cafébordets 
utseende och design är utformad för 
att passa lika bra tillsammans med 
WoodPlastics övriga sortiment som  
andra sittmöbler.

LÄNGD 710 BREDD 600 HÖJD 730

Färgval 
WoodPlastic 
träkomposit

Teak Palisander Inox EbenCedar

KÄNSL A OC H KVAL ITET  
MED MODERN DES IGN
MÖBLER FRÅN Woodplastic Scandinavia AB kombinerar en underhållsfri bas 
av metall, som antingen lackas eller galvaniseras, med en yta av Woodplastics 
material som kombinerar känslan i trä med det underhållsfria i plast. 

Med sin enastående kvalitet samt  stilrena och moderna design lämpar  
sig WoodPlastics bänkar och bord för såväl offentliga som privata miljöer. 

För alla som uppskattar känsla,  valfrihet och hög kvalitet, med en unik  
materialgaranti på hela 25 år, är valet enkelt: WoodPlastic.

Utskuren
logotyp

ingår  
i priset

KORTBÄNK
Den perfekta sittbänken för begränsade 
utrymmen. De kompakta måtten gör 
sittbänken även lämplig för placering i 
grupp eller andra kreativa och nyskapande 
kombinationer.

LÄNGD 1000 BREDD 450 HÖJD 420
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BLOMBÄNK
En given plats för spännande möten.  
Den långa sittbänken med integrerad  
kruka för blommor och växter inbjuder  
till skön avkoppling i de flesta miljöer  
och sammanhang.

LÄNGD 2350 BREDD 460 HÖJD 420
SITS 1850 BLOMLÅDA 500 BLOMLÅDEDJUP 250

PARKBÄNK
Klassisk parkbänk i ny och modern 
tappning. Pryder sin plats i både parken 
och trädgården. Tack vare det underhållsfria 
materialet kan den dessutom stå ute året runt.

LÄNGD 1970 BREDD 450 HÖJD 790
RYGGSTÖD 350 SITSHÖJD 440 Produkterna klarar alla väder.  

Tål även salt och klorvatten.

Utskuren
logotyp

ingår  
i priset
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WOODPLASTIC SCANDINAVIA AB
Björkelundsvägen 5, 388 92 Ljungbyholm, Sweden
info@woodplastic.se  |  +46 480 22009  |  www.woodplastic.se

VAD ÄR WOODPLASTIC-KOMPOSIT?
WOODPLASTICS PRODUKTER är tillverkade av en modern och ekologisk sammansättning 
av trä och plastpolymer, i vårt fall 60% granvirke och 40% HDPE (High Density 
PolyEthylene). Den största fördelen med vår komposit är att den tar alla fördelar  
med trä samtidigt som den tar bort de dåliga.

KVALITETEN OCH HÅLLBARHETEN i en komposit-produkt avgörs av proportionerna 
och karaktärerna i de produkter man gör kompositen av. Kvaliteten kan variera stort 
mellan olika tillverkare och detta har gjort att vi för att bevisa den höga kvaliteten i våra 
produkter har låtit utföra ett stort antal tester samtidigt som produkten har utvecklats 
under lång tid.

woodplasticscandinaviawoodplasticscandinavia

Alla produkter från 
WoodPlastic är gjorda för 

att klara regn, snö och 
sol. Materialet är även 

gjort för att tåla salt – och 
klorvatten.

WoodPlastics produkter, 
till skillnad mot 

träprodukter, behöver 
ingen vaxning, oljning 

eller annan behandling. 
De är färgbeständiga och 
ändrar inte form över tid.

Våra produkters långa 
hållbarhet är bevisad 

genom mångårigt 
användande på 

marknaden samt genom 
industriella tester i 

laboratorium.

Våra produkter är fria 
från stickor och oavsett 
vilken yta ni väljer så är 

de halkfria. Tillsammans 
med vår dolda montering 
bidrar detta till att skapa 
produkter utan risk för 

olyckor och skador.

Tillverkaren WoodPlastic 
är PEFC-certifierad och 
alla produkter är 100% 

återvinningsbara.

Produkterna  
tillverkas i Europa
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