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PODIERNE FRA ALLFLEX ER BEKLÆDT MED  
ECO-PLANK I 100% GENANVENDT PLAST.

Disse fremstilles af plastaffald fra både husholdning 
og industri. Når produktet ønskes bortskaffet, kan det 
endnu engang genanvendes.

Resultatet er et vedligeholdelsesfrit og helt igennem 
bæredygtigt podium – designet til brug i mange årtier 
og med respekt for de kommende generationer.

Et ALLflex podium er meget solidt bygget, og bærer 
nemt hele skoleklassen eller oldboys holdet. Materialet 
er fri for splinter, behageligt at sidde på og kan hver-
ken ruste eller rådne. Podiet skal aldrig males eller på 
anden måde vedligeholdes.

Vælg mellem 6 forskellige nuancer på den massive 
gennemfarvede ECO-plank.

ALLFLEX NORDIC HAR 
UDVIKLET ET FLEKSIBELT 
PODIUM TIL BRUG PÅ  
SKOLEN, INSTITUTIONEN, 
STADION, ET STED HVOR 
SAMVÆRET TRIVES

Brug et podium alene, eller sæt flere podier sammen. 
Skab jeres egen lange tribune, eller en hyggekrog hvor 
alle kan være med.

Skaber plads til jubel på multibanen, giver de unge et 
fristed på efterskolen og tillader de voksne et hvil på 
fodboldbanen.

Et ALLflex podium er skabt til at blive brugt, og kun 
fantasien sætter grænser.
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SPLINTFRITVEJRBESTANDIGT

SKRIDSIKKERT VEDLIGEHOLDELSESFRIT

100% GENANVENDELIGT

Standardlængden er 180 cm, men podiet udføres også i specialmål.  

Leveres færdigsamlet eller som saml-selv, med opskårne materialer og samlevejledning. Valget er jeres!

GRAFFITI-RESISTENT



VI RUMMER ALLE JERES 
MULIGHEDER OG SIKRER:

MINIMALT VEDLIGEHOLD

MAKSIMAL BÆREDYGTIGHED

BEDSTE TOTALØKONOMI 

ALLFLEX NORDIC APS · DURUPVEJ 79 ·  7870 ROSLEV

TLF.: 4112 0844 / 3016 6442 · INFO@ALLFLEX-NORDIC.COM
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Ansvarligt forbrug og produktion 
er et af 17 verdensmål, som 
indgår i udviklingsdagsordenen 
for bæredygtig udvikling frem 
mod 2030.

ALLflex Nordic støtter 
Cradle-to-Cradle tankegangen, 
hvor vi går bort fra ”brug og 
smid væk”-princippet og i 
stedet tager ansvar ved at 
behandle vores affald som en 
ressource, der skal genbruges.

Et ALLflex Podium er beklædt 
med genanvendt plast, som 
kan genanvendes igen og igen 
og igen…

ALLflex Nordic tilbyder også 
andre løsninger i genanvendt 
plast til skoler, institutioner,  
by og park:

• Faldunderlag

• Legeredskaber

• Bedafgrænsning

• Plantekasser

• Outdoor street  
furniture 

• Planker og  
byggemateriale


