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Gebruik maken van duurzame energie 
in de buitenruimte is nog nooit zo 
eenvoudig en leuk geweest ! 

Of je nu je mobiel of tablet wilt op-
laden, wilt gamen of werken in de 
natuur, de Solarbench maakt 
het mogelijk.



CHILL&CHARGE

 
 
 
 
ZONNEPANEEL

Het solide zonnepaneel is speciaal 
voor de openbare ruimte ontworpen.  
Het zonnepaneel is voorzien van een 
slagvaste transparante kunststof plaat 
met een saffier toplaag, en daardoor 
extra vandalismebestendig. 

Deze kunstof plaat is gemonteerd om 
krassen zoveel mogelijk te voorkomen 
en zorgt er tevens voor dat het 
zitgedeelte in de zomer niet te heet 
wordt.

De Solar Bench® “Chill & Charge” is een 

outdoor design bank. De bank is uitgerust 

met een geïntegreerd zonnepaneel in het 

zitvlak. Het zonnepaneel zet het zonlicht dat 

op de bank valt om in elektriciteit en slaat dit 

op.  Of het nu overdag of na zonsondergang 

is, de solarbench kan op elk moment stroom 

leveren.  

De bank kan in verschillende 

uitvoeringsvormen of materialen worden 

geleverd, eventueel klant specifiek. USB 

aansluitpunten ( 8 USB ) staan continu aan, 

waardoor bij het aansluiten direkt uw device 

wordt geladen.



CHILL & CHARGE

Aantal laadpunten 8 (4x2USB)

Start en Stop procedure Automatisch bij aansluiting

Zonnepaneel Gehard glas, semi transparant

Beschermplaat Slagvaste kunststof Saffier plaat

Materiaal frame Geborsteld RVS316

Materiaal (Standaard) Zelfdichtend beton (glad)

Kleur Lichtgrijs

Behandeling Anti-graffity

Aansluiting Stand-alone of op lichtnet/0.3A max

Uitgangsvermogen per USB 1A @5Vdc / 2,1A @5Vdc

Vandaalbestendigheid IK10

Afmeting (LxBxH) 240 cm x 100 cm x 45 cm

Gewicht 800 kg

SPECIFICATIES

TEL : 0031(0) 411 210 210 | EMAIL: info@solarbench.nl | WEBSITE: www.solarbench.nl

CHILL&CHARGE



  
AANRIJBEVEILIGING 
 
Voertuigterrorisme en Ramkraken 
zijn aan de orde van de dag. Door de 
groeiende intolerantie is er steeds meer 
behoefte aan gevoel van veiligheid. 
Steeds meer instanties en gemeenten 
treffen maatregelen om dit soort 
dreigende situaties te voorkomen. 
Lelijke roadblocks gaan daardoor 
steeds meer het straat- en pleinbeeld 
bepalen en zal het gevoel van vrijheid, 
dat in ons maatschappij zo hoog in het 
vaandel staat, beduidend verminderen. 
Door de robuustheid (gewicht: 
800kg) van de Solar Bench® kan men 
gebouwen, eigendommen of andere 
objecten beschermen tegen inrijdende 
voertuigen. 

De Ecotap Solar Bench® bewijst dat 
design, functionaliteit, duurzaamheid en 
veiligheid uitstekend samengaan.

WORK&CHARGE

De Solar Bench® “Work & Charge” is 

een tafel/zit combi uitgerust met een 

geïntegreerd zonnepaneel in het tafelblad.

Het zonnepaneel zet het zonlicht dat op de 

tafel valt om in elektriciteit en slaat dit op.  

Of het nu overdag of na zonsondergang is, 

de Work&Charge kan op elk moment stroom 

leveren.  



Aantal laadpunten 8 (4 x 2USB)

Start en Stop procedure Automatisch bij aansluiting

Zonnepaneel Gehard glas, semi transparant

Beschermplaat Slagvaste kunststof Saffier plaat

Materiaal frame Geborsteld RVS316

Materiaal (Standaard) Zelfdichtend beton (glad)

Kleur Lichtgrijs

Behandeling Anti-graffity

Aansluiting Stand-alone of op lichtnet/0.3A max

Uitgangsvermogen per USB 1A @5Vdc / 2,1A @5Vdc

    Vandaalbestendigheid IK10

Afmeting tafel (LxBxH) 240 cm x 100 cm x 80 cm

Gewicht tafel 870 kg

Afmeting bankje (LxBxH) 242 cm x 40 cm x 45 cm

Gewicht bankje 200 kg

WORK&CHARGE SPECIFICATIES

 WORK & CHARGE
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SolarBench® valt onder de Ecotap Holding.
Ecotap® is specialist in het maken van 
veilige, herkenbare en vandalismebestendige 
 oplaadpunten voor diverse elektrische 
voertuigen. Wij helpen zowel particulieren, 
 bedrijven als overheden duurzaam op weg en 
hebben door de jaren heen mooie projecten 
weten  te realiseren.  

Van het aanleggen van een complete 
laadinfrastructuur tot het plaatsen van een 
�fietslaadpunt�bij�u�thuis�voor�de�deur:��Ecotap�
is oprecht betrokken bij inspanningen die 
 substantieel bijdragen aan verbetering van 
de directe leefomgeving van mensen en het 
milieu in  algemene zin. 
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