
Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Qualitat fusta

Pi tractat per a classe d’ús 4. 
Pals tornejats de Ø12 i 16cm. 
Fusta d’origen sostenible (*).

Qualitat ferratges

Cargols d’acer galvanitzats. 

Manteniment

No és necessari.

Ancoratges

No inclossos.

MBPEMO01

Penja esquís de fusta tractada 
d'una cara. Permet penjar esquís 
o snows amb capacitat de fins a
13 equips. Dimensions de 325cm
de llarg, 60cm d'ample i 180cm
d'alt. Construït mitjançant pals
tornejats de pi silvestre de
diàmetre 16 i 12cm tractats per a
classe d'ús IV.

Penja esquís 
Montagut
13 places

MBPEMO02

Penja esquís
26 places

Pes aproximat

196 Kg

Capacitat

Tretze esquís o snows.

*La fusta només es certifica en cas que s'indiqui a la comanda.

Dimensions

3250mm x 600mm x 1800mm

MBTAPI02

Taula Picnic
12 places

Productes Relacionats

FT-PenjaesquísMontagut13pl-MBPEMO01-CAT-V0
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Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Qualitat fusta

Pi tractat per a classe d’ús 4. 
Pals tornejats de Ø12 i 16cm. 
Fusta d’origen sostenible (*).

Qualitat ferratges

Cargols d’acer galvanitzats. 

Manteniment

No és necessari.

Ancoratges

No inclossos.

MBPEMO02

Penja esquís de fusta tractada 
de doble cara. Permet penjar 
esquis o snows amb capacitat 
de fins a 26 equips. Dimensions 
de 325cm de llarg, 107cm 
d'ample i 180cm d'alt. Construït 
mitjançant pals tornejats de pi 
silvestre de diàmetre 16 i 12cm 
tractats per a classe d'ús IV. 

Penja esquís 
Montagut
26 places

MBPEMO02

Penja esquís
13 places

Pes aproximat

308 Kg

Capacitat

Vint-i-sis esquís o snows.

Dimensions

3250mm x 1070mm x 1794mm

*La fusta només es certifica en cas que s'indiqui a la comanda.

Productes Relacionats

MBTAPI02

Taula Picnic
12 places

FT-PenjaesquísMontagut26pl-MBPEMO02-CAT-V0
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