Abora
abri 2 stramien
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Partner in OV-meubilair

1385

• betonfundering afmeting
• hijsvoorziening

3000x1650x150 mm
2 kogelkopankers per lange zijde
fundering
• cunet / maaiveld
3300x1950x135 mm / gelijk aan
• totaal gewicht abri
2000 kg
• dak
getoogd
• afmeting dak
3360x1926 mm
• dakplaat
polycarbonaat 3 mm 2xUVP
• max hoogte totaal
2450 mm
• inloophoogte
2200 mm
• stramienmaat
1385 mm
• staanders
aluminium buisprofiel Ø 92 mm
• dakrand/spanten
aluminium extrusieprofiel
• coating
Qualicoat 80 micron
• zijwanden
helder gehard glas 8 mm
• achterwanden
helder gehard glas 8 mm
• glasmontage
onzichtbaar d.m.v. klikprofielen
in staanders
• 2-persoons zitbank
hangend, gecoat draadstaalgaas
• hemelwaterafvoer
door staanders via rvs waterspuwers
5 cm boven maaiveld
• kleur gecoate delen
Ral kleur naar keuze
• haltenaambord
optioneel /1168
in daktoog
Zichtmaat
• voorwand
optioneel
• infopaneel vervoersdiensten
bxh 1040x1140 mm
• infopaneel zichtmaat
bxh 990x1090 mm
• infopaneel vulplaat
staal of gemagnetiseerd
• reclamevitrine dubbelzijdig
boven scharnierend,
6mm gehard glas
• posterformaat
A00
• verlichting indien reclamevitrine
Ledarmaturen in vitrine 57 Watt
• verlichting abri zonder reclamevitrine
Ledarmatuur in frontgoot 11 Watt
• aansluitkast abri zonder reclamevitrine
LS74 6A met trekontlasting
• locatie aansluiting voeding
linker achterstaander

Zichtmaat 1698

Multifunctioneel. Met dit kernwoord is OFN
het ontwerpproces ingestapt. Het resultaat
van deze eigen productlijn uit zich in een scala
aan mogelijkheden, waardoor eenvoudig een
passende en unieke oplossing en uitstraling te
creëren is. De diversiteit in uitvoeringen en
Ral kleuren geeft de keuze om een “eigen”
look te creëren met een goede prijs/kwaliteit
verhouding.
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Naast multifunctioneel staat de Abora-lijn ook
bekend als onderhoudsarm. doordat het dak
gebogen is en er geen horizontale vlakken zijn,
kan vuil niet blijven liggen. Het hemelwater
wordt door twee ronde staanders afgevoerd en via
waterspuwers 5 centimeter boven maaiveld geloosd.
deze constructie vermindert het opspattende
regenwater aanzienlijk waardoor de ruiten helder
blijven. de hangende zitbank met zitgedeelte van
draadstaalgaas is zeer solide en kent vele voordelen:
het zitgedeelte geeft de koude niet door,
waardoor een maximaal zitcomfort gegarandeerd
is en er blijft geen water of vuil op liggen. Graffiti is
nauwelijks zichtbaar. doordat de banksteunen direct
aan de staanders zijn bevestigd, kan zich geen vuil
ophopen onder de bank en is de vloer onder de
bank eenvoudig te reinigen.
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de abora-lijn is een modulair systeem waarbij de
abri moeiteloos aan alle wensen aan te passen is.
Naast de abri is ook een rookruimte of overkapping
bij een betaalautomaat of rolstoelstalling in de
abora-lijn te verwezenlijken. Bovendien zijn er
verschillende opties mogelijk zoals een transparant
of niet-transparant dak, met of zonder reclamevitrine
en eventueel dubbele zitbank. de ronde vormen
zorgen voor een vriendelijke, comfortabele en
warme uitstraling. de ruitrubbers die in het profiel
verwerkt zitten, zorgen ervoor dat de 8 mm dikke
ruiten onzichtbaar in de staanders bevestigd zijn,
waardoor vandalisme wordt vermeden.
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