STENSUND

StensUND Flowform

En stor Flowform som passar både
inne och ute.

Stensund Flowforms är designad för ute- och innemiljöer. Vattnet har ett relativt
litet flöde men rör sig med en kraftig rörelse i skålarna och lämnar skulpturen i ett
pendlande vattenfall som syns från långt håll. Ljudet och vattenrörelsen påminner om
en porlande bäck. Stensund utgör ett spännande konstnärligt inslag i miljön som ger en
meditativ, lugnande stämning. Lätt att installera.
För aktuell prisinformation och hela Virbela Ateljés utbud se www.flowforms.

Fakta
Liten Flowform: Bredd 35cm, Vikt 15 kg.
Stor Flowform: Bredd 54cm, Vikt 25 kg.
Kar: Volym 50 liter, vikt 80 kg.
Sockelhöjder: 13, 26, 39, 52 och 65 cm.

Virbela Ateljé
telefon: 08 551 50 335
e-mail: virbela@flowforms.se
webbplats: www.flowforms.se
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Stensund flowformserie
Stensund säljs i ett antal färdig paket som är komponerade efter
olika behov. Serien består av 3 delar och fem socklar i olika höjd.
De tre huvuddelarna är Liten Flowform, Stor Flowform och Stensund Fontänkar, se separat produktblad.
Kombinera själv eller välj ett färdigt paket.
Paket 1
3 st Flowforms 2 stora, 1 liten ( inlopp i stor), pump 230 v, 2 meter slang
och inloppsrör.

Stensund liten Flowform. Här utan hål för inlopp.

Paket 2
5 st Flowforms, 3 stora, 2 små (inlopp i stor), Pump 230 v, 3 m slang och
inkoppling.
Paket 3 Stensund Kaskad II
Komplett paket med 2 st Flowforms, 1 stor, 1 liten (inlopp i liten), 2 st
socklar 39+52 cm, Slutkar, pump och inkoppling.
Paket 4 Stensund Kaskad III
Komplett paket med 3 st Flowforms (inlopp i stor), 2 stora, 1 liten, 3 st
socklar 39+52+65, Stensund slutkar, pump och inkoppling.

Stensund stor Flowform. Här med hål för inlopp.

Paket 5 Stensund vattenlek
3 st Flowforms, 2 stora, 1 liten (inlopp i stor), Nira 6B handpump, bottenventil, sugslang (3 m), flexislang (3 m), slangkopplingar, 2 st ekstolpar för
fäste av handpump, 1 st kraftig balja i svart plast.
För aktuella priser och tillbehör se separat prislista (hämtas från www.
flowforms.se).
Stensund Fontän kar. Inloppsmodellen.
Fundament för trädgård. Exempel.

Stensund vattentrappa i privat trädgård.

Fundament för inom- eller utomhusbruk.

Virbela Ateljé, Mölnbovägen 25 K, 153 32 Järna
TEL: 08 551 50 335
MAIL: virbela@flowforms.se
WEBB: www.flowforms.se

Stensund vattenlek med handpump, slangar
och balja som slutkar. (fundament ingår ej)
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Stensund flowformserie och Fontänkar. Inspiration!

Stensund flowformserie och Fontänkar. Inspiration!

