
Straatmeubilair

Genieten van een aangename buitenruimte door deze 
in te richten met desginvolle, veilige en duurzame 
elementen.



Zeta bank en tafel

Rox bank en plantenbak

Ekeby bank met armsteun

Pixo bank

Zitbanken en tafels



So�ero tafel en stoelen

City Form banken en tafel

Birka zitbank met armsteun

Het volledige gamma HAGS straatmeubilair kan je bekijken op onze website 
www.abribo.com. 

Het HAGS tafels & banken assortiment bestaat uit volledige lijnen die u toelaten 
om voor elke ruimte een oplossing te vinden.  
 - banken met of zonder rugleuningen en armsteunen.
 - stoelen vast of roterend.
 - hoge en lage tafels
Er wordt gewerkt met een grote diversiteit aan materialen zoals hardhout, HPL,
Scandinavisch grenenhout met een zeer grote densiteit die zeer resistent is voor
de verschillende weersinvloeden zoals koude, warmte en vochtigheid. “Vrij van
onderhoud” is wat hier nagestreeft wordt. De banken en tafels zijn geschikt om
minstens 20 jaar in de open ruimte functioneel aanwezig te zijn door hun grote
vandalismebestendigheid.



Afvalbakken

ÖREBRO

ROSEN

NORA 

SERGEL 

POPPEL 

Afvalbakken



Peukendovers
Bloembakken

Grill

GRID 
GASTRO

ASKEN

FLOX

CHILI



Birka tafel Birka bank z. rug Brahe tafel Brahe bank Brahe bank z. rug City Form z. rug City Form armsteun

Delia tafel Delia bank Djurgarden Ekeby tafel Ekeby bank Ekeby stapelbaar Ekeby z. rug

Esplanad bank Grid bank Gripenberg Gripsholm tafel Gripsholm bank Pixbo tafel Pixbo bank

Pixbo z. rug Pixbo armsteun Riddersberg Rörkröken set Rörkrörken tafel Rörkrörken Rörkrörken 

Voor het volledige assortiment kijk op www.abribo.com



Rox bank z. rug Sofa Spin bank Sofiero stoel Sofiero tafel Sofiero tafel rond Sofiero bank Sofiero armsteun

Sofiero vrijstaand Stjerneborg tafel Stjerneborg bank Stjerneborg z. rug Stockholm bank Taberg bank Zeta bank & tafel

Zeta bank hoog Linnea Picknicset Allround Picknicset Catfoot afvalbak Ellipse afvalbak Nora afvalbak Örebro afvalbak

Rosen afvalbak Sergel afvalbak Gastro peukendover Grid peukendover Fimpen peukendover Flox plantbak Chili barbecue

Voor het volledige assortiment kijk op www.abribo.com



Steenweg op Deinze 150 Bus 3
9810  Nazareth

Tel. +32 (0) 9 384 07 79
Email : info@abribo.com

Website : www.abribo.com
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