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Superline® met uw reclame! 



Nieuw! Superline® Saturnus en Milkyway met 
reclame mogelijkheid.

Deze multifunctionele planter nodigt uit om te worden bekeken 
en biedt daarvoor de mogelijkheid om er bij te gaan zitten. Dit 
zitmeubel met geïntegreerde plantenbak is nu ook leverbaar 
met reclame mogelijkheid op diverse manieren.

Bijvoorbeeld reclame in zitvlakken (S5)
De reclameboodschap kan door de klant zelf worden verwisseld 
door middel van een perspex plaat. De dikte van deze plaat 
is 5mm en wordt bevestigd door middel van 4 verzonken 
schroeven. Dit materiaal is redelijk kras vast, eventuele krassen 
zijn bij te werken.
Wij adviseren om dit niet af te kitten, de platen blijven dan 
eenvoudig te verwijderen om schoon te maken of om de recla-
meboodschap te verwisselen.

Driehoek of ronde reclame (S6)
De reclameboodschap bij deze optie wordt overgebracht door 
middel van 3 borden van 900x700mm welke samen een 
driehoek vormen of 4 borden van 900x650mm welke samen 
een cirkel vormen boven de Saturnus. Een afdekplaat is hier niet 
nodig.

Reclame op de rugleuning (Milkyway)
Deze bank heeft een plantenbak als rugleuning. De 
mogelijkheid bestaat om op de rugleuning een reclamebood-
schap te plaatsen. 

De planters worden standaard geleverd met een beuken zitvlak 
en zijn tegen meerprijs leverbaar in eiken of jatoba.
Het RVS is goed te onderhouden met de Superline® RVS cleaner.

Specificaties
● Handmatig geproduceerd
● RVS (ook in staal)
● Alle RAL kleuren leverbaar
● 100% waterdicht
● Alle maten leverbaar
● Diverse houtsoorten leverbaar

Kijk voor meer informatie op: www.superline.eu
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