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PLAYFURN CIRCLE
Circle har videreført designet fra signaturproduktet Dot i en facon, som 
danner en halv cirkel. Circle kan kombineres og sættes sammen med 
de andre produkter fra Playfurn i uendelige figurer og konstellationer. 
To Circle kan danne en cirkel – velegnet til ophold, træning, leg, sand-
kasseafgrænsning og meget mere. Rundt om et allerede tilvokset og flot 
træ vil to Circle danne en smuk krans som bænk.

Overfladen på Circle er kugleblæst og fremstår robust og eksklusiv, og 
produktet er opdelt med vertikale blanke aftegninger som symboliserer 
genkendeligheden fra Dot’ens facon.
Circle egner sig til brug både udendørs og indendørs; i det offentlige 
byrum, børnehaver, skoler, private udearealer, skov, strand, hjemme på 
terrassen, i forhallen mv.

Materiale:
- Gennemfarvet polyethylen (PE-HD), rotationsstøbt
- 8 mm godstykkelse, vægt 23,1 kg

Materialet er vind- og vejrbestandigt og kan tåle store slagpåvirk-
ninger. Produkterne er maksimalt UV stabiliseret – dog kan der over 
tid komme mindre farveændringer afhængig af farven. Produktets 
overflade  giver et godt greb grundet støbeformens kugleblæsning.
Polyethylen medfører ingen væsentlige belastninger for miljøet og 
medfører ved fuldstændig forbrænding CO

2 
og H

2
O.

Vedligeholdelse:
Produktet tåler de fleste rengøringsmidler, undtagelser er stærkt 
oxiderende kemikalier som fx salpetersyre og halogener. 
Produktet kan med fordel højtryksrenses.

Montage:
Produktet kan fyldes med vand for at øge vægten, eller det kan fast-
gøres med beslag til overflademontering eller støbning/nedgravning. 
For indendørs brug kan der monteres skridsikre gummifødder.
Påfyldning af vand sker gennem et hul, som er lukket af en tilhørende 
prop. Proppen monteres med et specialværktøj.
Produktet kan sættes sammen med andre produkter fra Playfurn med 
samlebeslag i bunden af produktet.

Dimensioner:
Højde 420 mm
Bredde 450 mm
Udvendig Ø 1600 mm
Indvendig Ø 700 mm
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Playfurn Circle blå RAL 5012
Varenummer: PF-Circle-12 

Playfurn Circle grøn RAL 6018
Varenummer: PF-Circle-18 

Playfurn Circle hvid RAL 9010 
Varenummer: PF-Circle-10 

Playfurn Circle rød RAL 3020
Varenummer: PF-Circle-20 

Playfurn Circle sort RAL 9004
Varenummer: PF-Circle-04 

PLAYFURN CIRCLE

 Beslag til overflademontering i siden
Varenummer: PF-B-A-side

Beslag til nedgravning/nedstøbning
Varenummer: PF-B-C-jord

 Beslag til overflademontering i enderne
Varenummer: PF-B-B-ende

Gummifod til indendørs brug
Varenummer: PF-B-fod

Beslag til samling af Playfurnenheder
Varenummer: PF-B-Samle

Playfurn Circle orange RAL 2003
Varenummer: PF-Circle-03 


