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kapitola
o nás



o nás

   Jsme mladá finančně stabilní česká firma se smluvně zajištěnou výrobní kapacitou, na-
bízející úplnou škálu městského mobiliáře vyrobeného z kvalitních materiálů, s možností 
„smart“ řešení a s jednotným vzhledem.

   Dokážeme také navrhnout a vyrobit jakýkoli kus mobiliáře, dle přání nebo zadání zá-
kazníka. Díky 3D modelaci jsme schopni zákazníkovi požadovaný kus mobiliáře ukázat 
ještě dříve, než dojde k výrobě prototypu. Tento proces je méně nákladný a návrh lze li-
bovolně měnit i po výrobě 3D modelu. 3D modelování provádíme na vlastní 3D tiskárně, 
což znamená úsporu času při návrzích.

   Máme vlastní „smart“ řešení pro různé typy mobiliáře, od solární lavičky po solární koš 
s měřením míry zaplnění.

Proč právě my:
 - kvalita provedení - každý jednotlivý kus prochází přísnou výrobní a po  
  výrobní kontrolou.
 - možnost výběru z mnoha materiálů a barev
 - záruka dodání v dohodnutém termínu pod smluvně zajištěnou slevou
 - cena výrobku odpovídá jeho kvalitě a je nižší než u konkurence
 - zapsané užitné vzory zajišťují stejnou koncepci celé struktury mobiliáře
 - široká nabídka produktů od základní lavičky po inteligentní koš
 - možnost individuálních úprav dle přání objednatele
 - záruční i pozáruční servis, jistota dodání náhradních dílů v budoucnu
 - vytvoříme Vám mobiliář na míru

Urban-furniture
urban-future
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Ocelové části mobiliáře

   Při výrobě ocelových částí našeho mobiliáře 
využíváme vysoce kvalitní ocel, kterou násled-
ně ošetříme antikorozním nátěrem a opatří-
me práškovou barvou, kterou zapečeme. Díky 
tomu mají tyto komponenty dlouhou životnost 
a schopnost odolat povětrnostním vlivům i 
vandalům.
   Na výběr máte z mnoha odstínů barev, mů-
žete si tedy námi nabízený mobiliář uzpůsobit 
svým představám či vizuální jednotě v prosto-
ru.

Více informaci o používaných materiálech 
naleznete na konci katalogu.

Dřevěné části mobiliáře

   U dřevěných komponent mobiliáře vybírá-
me pouze vysoce kvalitní řezivo. Ať už se jedná 
o modřín, dub či jakoukoli tropickou dřevinu, 
vždy používáme to nejlepší co lze nabídnout.
   Špatně vybrané řezivo může v budoucnu na-
tropit mnoho potíží. Díky 20 leté praxi našeho 
truhláře (umělecký řezbář, truhlář) se tomu s 
námi vyvarujete. Řezivo je vždy vybíráno tak, 
aby byl použit pouze ten materiál, který je pro 
danou komponentu vhodný.

Více informaci o používaných materiálech 
naleznete na konci katalogu.





kapitola
lavičky
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lavička Stelvio 1

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy jsou bez měřítka.

Číslo produktu: 1802-0010

   Moderní venkovní lavička bez opěry a bez područek, 
vyrobená z práškově lakované oceli a dřevěných lamel.

   - jednotný design Stelvio ladí s ostatními produkty ve 
     stejné řadě
   - líbivý design
   - bezúdržbové
   - možnost umístění solárního modulu Stelvio Solar

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 510 mm
  v ... 500 mm
  d ... 1770 mm



   Moderní venkovní lavička bez opěry s postranními po-
dručkami, vyrobená z práškově lakované oceli a dřevě-
ných lamel.

   - jednotný design Stelvio ladí s ostatními produkty ve 
     stejné řadě
   - líbivý design
   - bezúdržbové
   - možnost umístění solárního modulu Stelvio Solar

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 510 mm
  v ... 500 mm (728 mm)
  d ... 1770 mm

lavička Stelvio 1 Double

Číslo produktu: 1802-0011

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled
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lavička Stelvio 2

   Moderní venkovní lavička s opěrou, vyrobená z práško-
vě lakované oceli a dřevěných lamel.

   - jednotný design Stelvio ladí s ostatními produkty ve 
     stejné řadě
   - líbivý design
   - bezúdržbové
   - možnost umístění solárního modulu Stelvio Solar

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 510 mm
  v ... 500 mm
  d ... 1770 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy jsou bez měřítka.

Číslo produktu: 1802-0020



lavička Stelvio 3

   Moderní venkovní lavička s opěrou a područkami, vyro-
bená z práškově lakované oceli a dřevěných lamel.

   - jednotný design Stelvio ladí s ostatními produkty ve 
     stejné řadě
   - líbivý design
   - bezúdržbové
   - možnost umístění solárního modulu Stelvio Solar

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 510 mm
  v ... 500 mm
  d ... 1770 mm

Číslo produktu: 1802-0023

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled

16 17



lavička Stelvio 4

   Moderní venkovní lavička s opěrou, postranními po-
dručkami a středovou područkou, vyrobená z práškově 
lakované oceli a dřevěných lamel.

   - jednotný design Stelvio ladí s ostatními produkty ve 
     stejné řadě
   - líbivý design
   - bezúdržbové
   - možnost umístění solárního modulu Stelvio Solar

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 510 mm
  v ... 500 mm
  d ... 1770 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy jsou bez měřítka.

Číslo produktu: 1802-0024



Stelvio solar

   Solární panel umožňuje umístění „smart“ zařízení do 
lavičky. Je vyroben z velmi odolné oceli a bezpečnostní-
ho skla, které kryje solární panel. Možnost zabudovat do 
všech našich modelů Stelvio včetně již existujících (mimo 
Stelvio Solo).

   - solární panel s výkonem 20W
   - baterie s dlouhou životností (3 roky)
   - možnost instalace nepřímého LED 
     osvětlení
   - možnost volby solárního modulu včetně bezdrátové
     ho dobíjení a 2x USB portů
   - možnost umístění Wi-Fi

   Možnost různých barevných provedení schránky.

Rozměry:  š ... 510 mm
  v ... 947 mm
  d ... 1770 mm

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled

Číslo produktu: 2002-0010 - USB
Číslo produktu: 2002-0011 - LED
Číslo produktu: 2002-0021 - Wi-Fi + USB
Číslo produktu: 2002-0022 - USB + LED
Číslo produktu: 2002-0030 - USB + Wi-Fi + LED
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lavička Stelvio Solo 1

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy jsou bez měřítka.

Číslo produktu: 1802-0041

   Moderní venkovní lavička pro jednu osobu, vyrobená z 
práškově lakované oceli a dřevěných lamel.

   - jednotný design Stelvio ladí s ostatními produkty ve 
     stejné řadě
   - líbivý design
   - bezúdržbové

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 510 mm
  v ... 500 mm
  d ... 1770 mm



   Moderní venkovní lavička s opěrou pro jednu osobu, 
vyrobená z práškově lakované oceli a dřevěných lamel.

   - jednotný design Stelvio ladí s ostatními produkty ve 
     stejné řadě
   - líbivý design
   - bezúdržbové

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 510 mm
  v ... 950 mm
  d ... 670 mm

lavička Stelvio solo 2

Číslo produktu: 1802-0042

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled
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lavička Stelvio Solo 3

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy jsou bez měřítka.

Číslo produktu: 1802-0043

   Moderní venkovní lavička s opěrou a područkami pro 
jednu osobu, vyrobená z práškově lakované oceli a dře-
věných lamel.

   - jednotný design Stelvio ladí s ostatními produkty ve 
     stejné řadě
   - líbivý design
   - bezúdržbové

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 510 mm
  v ... 950 mm
  d ... 670 mm



   Moderní modulová lavička, díky které lze skládat různé 
požadované tvary. Vyrobena je z práškově lakované oceli 
a HPL lamel (vysokotlaký laminát).

   - neomezené možnosti tvorby tvarů
   - pevná instalace
   - bezúdržbové

   Možnost různých barevných provedení oceli a HPL 
lamel.

Rozměry modulu:  š ... 750 mm
   v ... 500 mm
   d ... 750 mm

modulová lavička Santena

Číslo produktu: 2020-0010 - samostatný modul
Číslo produktu: 2020-0020 - krajní modul
Číslo produktu: 2020-0030 - rohový modul
Číslo produktu: 2020-0040 - vnitřní modul
Číslo produktu: 2020-0050 - uzavřený modul

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled
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lavička Imperia 1

   Moderní parková lavička s opěrou zad vyrobená z práš-
kově lakované oceli a nebo z práškově lakované oceli a z 
nerezavějící oceli.

   - pevná konstrukce
   - bezúdržbový mobiliář
   - volně stojící / pevná instalace

   Možnost různých barevných provedení oceli.

Rozměry:  š ... 610 mm
  v ... 867 mm
  d ... 1990 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy jsou bez měřítka.

Číslo produktu: 1902-007
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lavička Imperia 2

   Moderní parková lavička s opěrou zad vyrobená z práš-
kově lakované oceli a nebo z práškově lakované oceli a z 
nerezavějící oceli.

   - pevná konstrukce
   - bezúdržbový mobiliář
   - volně stojící / pevná instalace

   Možnost různých barevných provedení oceli.

Rozměry:  š ... 610 mm
  v ... 867 mm
  d ... 1990 mm

Číslo produktu: 1902-008

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled



lavička Milano 1

   Moderní a Jednoduchá lavička vyrobená z práškově la-
kované oceli a HPL lamel (vysokotlaký laminát). Lavička je 
určena pro trvalou montáž nebo jako volně stojící.

   - ergonomicky tvarované lamely
   - možnost gravírování loga nebo libovolného textu na 
     přední lamely
   - bezúdržbové
   - možnost volby materiálu sedáku (smrk, borovice,   
     dub, modřín)

   Možnost různých barevných provedení oceli a HPL 
lamel a dřevěných lamel.

Rozměry:  š ... 664 mm
  v ... 544 mm
  d ... 2000 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy jsou bez měřítka.

Číslo produktu: 1802-0102
Číslo produktu: 1802-0101



lavička Milano 2

Číslo produktu: 1802-0103

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled

   Moderní a Jednoduchá lavička vyrobená z práškově la-
kované oceli a HPL lamel (vysokotlaký laminát).

   - ergonomicky tvarované lamely
   - možnost gravírování loga nebo libovolného textu na 
     přední lamely a na středovou rozdělku lavičky (např.  
     umístění názvu ulice, pamětihodnosti, atd.)
   - pevná instalace / volně stojící
   - bezúdržbové
   - možnost volby materiálu sedáku (smrk, borovice,   
     dub, modřín)

   Možnost různých barevných provedení oceli a HPL 
lamel a dřevěných lamel.

Rozměry:  š ... 664 mm
  v ... 544 mm (664 mm)
  d ... 2000 mm
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opěrná lavička  Como 1

   Moderní, jednoduchá opěrná lavička pro dvě osoby, 
vyrobená z práškově lakované oceli a dřevěných lamel, 
bez opěrky zad.

   - jednotný design Como ladí s ostatními produkty v 
     řadě Stelvio
   - vhodné pro zastávky
   - nenáročné na prostor
   - oboustranné využití
   - bezúdržbové
   - možnost výběru požadované výšky sedu

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 100 mm
  v ... 800 mm
  d ... 1000 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy jsou bez měřítka.

Číslo produktu: 1802-0201
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opěrná lavička Como 2

   Moderní, jednoduchá opěrná lavička pro jednu osobu, 
vyrobená z práškově lakované oceli a dřevěných lamel s 
opěrkou zad.
   
   - jednotný design Como ladí s ostatními produkty v 
     řadě Stelvio
   - vhodné pro zastávky
   - nenáročné na prostor
   - bezúdržbové
   - možnost výběru požadované výšky sedu

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Standardní rozměry: š ... 100 mm
   v ... 947 mm
   d ... 800 mm (1015 mm)

Číslo produktu: 1802-0202

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled



opěrná lavička Como 3

   Moderní, jednoduchá opěrná lavička pro jednu osobu, 
vyrobená z práškově lakované oceli a dřevěných lamel, 
bez opěrky zad.

   - jednotný design Como ladí s ostatními produkty v 
     řadě Stelvio
   - vhodné pro zastávky
   - nenáročné na prostor
   - oboustranné využití
   - bezúdržbové
   - možnost výběru požadované výšky sedu

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Standardní rozměry: š ... 100 mm
   v ... 800 mm
   d ... 620 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy jsou bez měřítka.

Číslo produktu: 1802-0203



30 31

opěrná lavička Como 4

   Moderní, jednoduchá opěrná lavička pro jednu osobu, 
vyrobená z práškově lakované oceli a dřevěných lamel, s 
opěrkou zad.

   - jednotný design Como ladí s ostatními produkty v 
     řadě Stelvio
   - vhodné pro zastávky
   - nenáročné na prostor
   - bezúdržbové
   - možnost výběru požadované výšky sedu

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Standardní rozměry: š ... 100 mm
   v ... 800 mm (1015 mm)
   d ... 620 mm

Číslo produktu: 1802-0204

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled



lavička Bormio

   Moderní, jednoduchá lavička, vyrobená z práškově lako-
vané oceli a dřevěných lamel, bez opěrky zad.

   - jednotný design Bormio ladí s ostatními produkty v 
     řadě
   - nenáročné na prostor
   - oboustranné využití
   - bezúdržbové
   - možnost kombinování laviček do různých tvarů

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 450 mm
  v ... 500 mm
  d ... 1600 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy jsou bez měřítka.

Číslo produktu: 1808-0001
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lavička Bormio Straight

   Moderní, jednoduchá lavička se spojovacím segmen-
tem, vyrobená z práškově lakované oceli a dřevěných la-
mel, bez opěrky zad.

   - jednotný design Bormio ladí s ostatními produkty v 
     řadě
   - nenáročné na prostor
   - oboustranné využití
   - bezúdržbové
   - možnost kombinování laviček do různých tvarů

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Standardní rozměry: š ... 450 mm
   v ... 500 mm
   d ... 3196 mm

Číslo produktu: 1808-0002
Číslo produktu: 1808-0012 - lavička bez stř. dílu
Číslo produktu: 1808-0022 - středový díl
Číslo produktu: 1808-0032 - lavička bez nohou

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled



lavička Bormio Corner

   Moderní, jednoduchá lavička s rohovým segmentem, 
vyrobená z práškově lakované oceli a dřevěných lamel, 
bez opěrky zad.

   - jednotný design Bormio ladí s ostatními produkty v 
     řadě
   - nenáročné na prostor
   - oboustranné využití
   - bezúdržbové
   - možnost kombinování laviček do různých tvarů

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 2180 mm
  v ... 500 mm
  d ... 2180 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy jsou bez měřítka.

Číslo produktu: 1808-0003
Číslo produktu: 1808-0013 - rohový díl
Číslo produktu: 1808-0023 - lavička bez r.d.
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lavička Bormio SW

   Moderní, jednoduchá lavička, vyrobená z práškově la-
kované oceli a kombinace nerezové oceli a dřevěných 
lamel, bez opěrky zad.

   - jednotný design Bormio ladí s ostatními produkty v 
     řadě
   - nenáročné na prostor
   - oboustranné využití
   - bezúdržbové
   - možnost kombinování laviček do různých tvarů

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.), vždy ve dvojkom-
binaci.

Rozměry:  š ... 450 mm
  v ... 500 mm
  d ... 1600 mm

Číslo produktu: 1808-0004

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled
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kapitola
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kapitola
odpadkové 
koše







koš Torino 1

   Elegantní, kruhový, venkovní odpadkový koš s popel-
níkem vyrobený z práškově lakované oceli a galvanicky 
pozinkovaného plechu (vnitřní vyjímatelný zásobník).

   - klíčkové otevírání
   - samostatný vyjímatelný 
     zásobník
   - možnost upravit velikost koše dle požadavku 
     zákazníka
   - volně stojící / pevná instalace

   Možnost různých barevných provedení a zabudování 
„smart technologií“. (viz kapitola „smart solutions“)

Standardní objem:   90 l

Standardní rozměry: Ø ... 500 mm
(bez betonového soklu) v  ... 1400 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy nejsou v měřítku.

Číslo produktu: 1301-0010
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koš Modena 1

   Elegantní, čtvercový, venkovní odpadkový koš s popel-
níkem vyrobený z práškově lakované oceli a galvanicky 
pozinkovaného plechu (vnitřní vyjímatelný zásobník).

   - klíčkové otevírání
   - samostatný vyjímatelný 
     zásobník
   - možnost upravit velikost koše dle požadavku 
     zákazníka
   - volně stojící / pevná instalace

   Možnost různých barevných provedení a zabudování 
„smart technologií“. (viz kapitola „smart solutions“)

Standardní objem:   150 l

Standardní rozměry: š ... 450 mm
(bez betonového soklu) v ... 947 mm
   d ... 1400 mm

Číslo produktu: 1301-0020

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled



koš Modena 2

   Elegantní, čtvercový, venkovní odpadkový koš na tříděný 
odpad, vyrobený z práškově lakované oceli a galvanicky 
pozinkovaného plechu (vnitřní vyjímatelný zásobník).

   - klíčkové otevírání
   - samostatný vyjímatelný 
     zásobník
   - možnost upravit velikost koše dle požadavku 
     zákazníka
   - možnost volby popisku na dvířkách
   - volně stojící / pevná instalace

   Možnost různých barevných provedení.

Standardní objem:  2 x 80 l

Standardní rozměry: š ... 510 mm
(bez betonového soklu) v ... 500 mm
   d ... 1400 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy nejsou v měřítku.

Číslo produktu: 1301-0022
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koš Torino 2

Číslo produktu: 1301-0011

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled

   Elegantní, kruhový, venkovní odpadkový koš s popel-
níkem na středové noze, vyrobený z práškově lakované 
oceli a galvanicky pozinkovaného plechu (vnitřní vyjíma-
telný zásobník).

   - klíčkové otevírání
   - samostatný vyjímatelný zásobník
   - možnost upravit velikost koše dle požadavku 
     zákazníka
   - volně stojící / pevná instalace

   Možnost různých barevných provedení a zabudování 
„smart technologií“. (viz kapitola „smart solutions“)

Standardní objem:   40 l

Standardní rozměry: Ø ... 500 mm
   v  ... 1400 mm



koš Ancona

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy nejsou v měřítku.

Číslo produktu: 1301-0030

   Designový odpadkový koš vhodný jak do exteriéru, tak 
i do interiéru, vyrobený z práškově lakované oceli a HPL 
(vysokotlaký laminát), s popelníkem.

   - klíčkové otevírání
   - samostatný vyjímatelný 
     zásobník v různých objemech
   - možnost gravírování loga či libovolných 
     nápisů
   - volně stojící / pevná instalace

   Možnost různých barevných kombinací.

Objem:  50 - 80 l dle provedení

Rozměry:  š ... 470 mm
  v ... 960 mm
  d ... 470 mm
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popelník Asti

   Samostatně stojící popelník v moderním designu vyro-
bený z práškově lakované oceli nebo nerezové oceli.

   - klíčkové otevírání dna
   - možnost instalace na stěnu
   - pevná instalace
   - nelze odmontovat bez klíčku

   Možnost různých barevných provedení u oceli

Rozměry: š ... 510 mm
  v ... 947 mm
  d ... 1770 mm

Číslo produktu: 1301-0040

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled





20 21

kapitola
stojany 
na kola

kapitola
stojany na 
kola







stojan na kola Siena

   Jednoduchý venkovní stojan pro více kol z práš-
kově lakované oceli.

   - kotvení do betonového základu

   Možnost různých barevných provedení.

 
Rozměry: š ... 500 mm
  v ... 300 mm
  d ... 710 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy nejsou v měřítku.

Číslo produktu: 1200-0010
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stojan na kola Lucca

   Jednoduchý designový stojan na kola vyrobený z práš-
kově lakované oceli.

   - kotvení do betonového základu

   Možnost různých barevných provedení.

Rozměry:  š ... 600 mm
  v ... 1000 mm
  d ... 60 mm

Číslo produktu: 1200-0011

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled





kapitola
smart
solutions

kapitola
smart
solutions

kapitola
smart
solutions







   Elegantní, čtvercový, venkovní odpadkový koš s popelní-
kem vyrobený z práškově lakované oceli a galvanicky po-
zinkovaného plechu (vnitřní vyjímatelný zásobník), osaze-
ný solárním modulem pro měření hladiny zaplnění koše.

   - klíčkové otevírání
   - samostatný vyjímatelný zásobník
   - možnost upravit velikost koše požadavku zákazníka
   - možnost volby popisku na dvířkách
   - volně stojící / pevná instalace
   - „smart“ technologie na měření a odesílání dat o napl-
     nění koše

   Možnost různých barevných provedení.

Standardní objem:  160 l

Standardní ozměry:  š ... 510 mm
(bez betonového soklu) v ... 500 mm
   d ... 1400 mm

koš Modena Senso 1

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy nejsou v měřítku.

Číslo produktu: 1301-0020-S
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koš Torino Senso 2

   Elegantní, kruhový, venkovní odpadkový koš s popelní-
kem vyrobený z práškově lakované oceli a galvanicky po-
zinkovaného plechu (vnitřní vyjímatelný zásobník), osaze-
ný solárním modulem pro měření hladiny zaplnění koše.

   - klíčkové otevírání
   - samostatný vyjímatelný zásobník
   - možnost upravit velikost koše požadavku zákazníka
   - možnost volby popisku na dvířkách
   - volně stojící / pevná instalace
   - „smart“ technologie na měření a odesílání dat o napl-
     nění koše

   Možnost různých barevných provedení.

Standardní objem:   90 l

Standardní rozměry: Ø ... 500 mm
(bez betonového soklu) v  ... 1400 mm

Číslo produktu: 1301-0010-S

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled



   Moderní venkovní lavička bez opěry a bez područek, 
vyrobená z práškově lakované oceli a dřevěných lamel se 
zabudovaným solárním panelem.

   - jednotný design Stelvio ladí s ostatními produkty ve 
     stejné řadě
   - líbivý design
   - bezúdržbové
   - solárního modulu Stelvio Solar 
   - různé volby „Smart“ zařízení (viz. strana 16 katalogu)

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů sedáků (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 510 mm
  v ... 500 mm
  d ... 1770 mm

lavička Stelvio Solar

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy nejsou v měřítku.

Číslo produktu: 1802-0301-S
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stůl Stelvio Solar

   Moderní venkovní stůl z práškově lakované oceli a dře-
věných lamel se zabudovaným solárním panelem

   - jednotný design Stelvio ladí s ostatními produkty ve 
     stejné řadě
   - líbivý design
   - bezúdržbové
   - solárního modulu Stelvio Solar 
   - různé volby „Smart“ zařízení (viz. strana 16 katalogu)

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů stolu (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 510 mm
  v ... 800 mm
  d ... 1770 mm

Číslo produktu: 1802-0101-S

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled





kapitola
interiérový 
mobiliář

kapitola
interiérový 
nábytek







   Moderní interiérová lavička bez opěry a bez područek, 
vyrobená pouze ze dřeva.

   - jedinečný produkt z ohýbaného dřeva
   - jednotný design Stelvio ladí s ostatními produkty ve 
     stejné řadě
   - líbivý design
   - volně stojící

   Možnost různých barevných provedení díky moření 
dřeva.

Rozměry:  š ... 510 mm
  v ... 500 mm
  d ... 1770 mm

(produkt lze objednat začátkem rou 2019)

interiérová lavička Stelvio

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy nejsou v měřítku.

Číslo produktu: 3300-010
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interiérový koš Monza

   Elegantní interiérový odpadkový koš na pytle s předním 
vyprazdňováním, vyrobený z práškově lakované oceli a 
ohýbaného dřeva.

   - západkové otevírání
   - držák na odpadkové pytle
   - možnost záměny dřeva za práškově lakovanou ocel
   - volně stojící / pevná instalace

   Možnost různých barevných provedení u varianty z 
oceli.

Objem:   cca. 50 l

Rozměry:  š ... 390 mm
  v ... 865 mm
  d ... 350 mm 

(produkt lze objednat začátkem rou 2019)

Číslo produktu: 3030-020

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled





kapitola
ostatní
mobiliář

kapitola
ostatní
produkty







stůl Stelvio

   Moderní venkovní stůl z práškově lakované oceli a dřě-
věných lamel.

   - jednotný design Stelvio ladí s ostatními produkty ve 
     stejné řadě
   - líbivý design
   - bezúdržbové
   - možnost umístění solárního modulu Stelvio Solar

   Možnost různých barevných provedení oceli a různých 
materiálů stolu (smrk, dub, tropické dřeviny, práškově 
lakovaná ocel, nerezavějící ocel, atd.).

Rozměry:  š ... 510 mm
  v ... 800 mm
  d ... 1770 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy nejsou v měřítku.

Číslo produktu: 1802-0301



   Venkovní gril v moderním designu vyrobený z práško-
vě lakované oceli a nerezavějící oceli (rošt). Velmi odolný, 
snadno udržovatelný a vhodný do veřejného prostoru.

   - design Udine ladí s ostatními produkty v řadě Stelvio
   - včetně náčiní pro grilování a čištění
   - výsuvný šuplík na popel pro snazší 
     rozdělání ohně a následné čištění

   Možnost různých barevných provedení oceli.

Rozměry:  š ... 710 mm
  v ... 650 mm
  d ... 870 mm
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gril Udine

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

Číslo produktu: 2120-0020

přední pohled

boční pohled



hodiny Genova 1

   Samostatně stojící hodiny vyrobené z práškově lako-
vané oceli.

   - jednotný design Genova ladí s ostatními produkty v 
     řadě Stelvio
   - možnost automatického řízení času
   - standardní pohon na baterie (živ. 6 let)
   - možnost instalace solárního dobíjení        
     baterie
   - možnost umístění Wi-Fi

Možnost různých barevných provedení oceli.

Rozměry:  š ... 100 mm
  v ... 3310 mm
  d ... 660 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy nejsou v měřítku.

Číslo produktu: 2120-0030



hodiny Genova 2

   Nástěnné hodiny vyrobené z práškově lakované oceli.

   - jednotný design Genova ladí s ostatními produkty v 
     řadě Stelvio
   - možnost automatického řízení času
   - standardní pohon na baterie (živ. 6 let)
   - možnost instalace solárního dobíjení 
     baterie

   Možnost různých barevných provedení oceli.

Rozměry:  š ... 100 mm
  v ... 660 mm
  d ... 660 mm (765 mm)
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Číslo produktu: 2120-0040

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled



pikniková lavice Piombino 1

   Pikniková lavice vyroben z práškově lakované oceli a 
dřevěných nebo ocelových lamel.

   - jednoduchý design a instalace
   - možnost volné instalace
   - možnost sezónní, jednoduché demontáže

Možnost různých barevných provedení oceli. Možnost 
různých materiálů sedáků a stolu, včetně barevných 
provedení.

Rozměry:  š ... 1750 mm
  v ... 800 mm
  d ... 1600 mm

boční pohled

horní pohled

přední pohled

Pohledy nejsou v měřítku.

Číslo produktu: 3400-040



pikniková lavice Piombino 2

Pikniková lavice vyroben z práškově lakované oceli a dře-
věných nebo ocelových lamel, s možností napojení dal-
ších dílů.

   - jednoduchý design a instalace
   - možnost volné instalace
   - možnost sezónní, jednoduché demontáže
   - neomezený počet napojení dalších dílů

Možnost různých barevných provedení oceli. Možnost 
různých materiálů sedáků a stolu, včetně barevných 
provedení.

Rozměry:  š ... 1750 mm
  v ... 800 mm
  d ... 3200 mm (každé další napojení  
  prodlužuje délku o 1596 mm)
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Číslo produktu: 3400-041

Pohledy jsou bez měřítka.

horní pohled

přední pohled

boční pohled

Číslo produktu: 3400-042 - prodloužení





kapitola
souhrn 
produktů

kapitola
souhrn
produktů



číslo produktu název produktu strana číslo číslo produktu název produktu strana číslo

51

43

57

41

56

42

44

45

14

58

15

16

17

18

20

23

24

25

26

27

28

29

30

1802-0201 opěrná lavička Como 1

31

1808-0001

1808-0002

lavička Bormio 32

lavička Bormio Straight 33

1808-0003 lavička Bormio Corner 34

1808-0012 lavička Bormio Straight - bez stř. dílu 33

1808-0022 lavička Bormio Straight - středový díl

34

1808-0023 lavička Bormio Corner - lavička bez r.d.

33

34

33

1301-0010 koš Torino 1

50

1301-0020 koš Modena 1

40

1301-0011 koš Torino 2

1301-0022 koš Modena 2

1200-0010 stojan na kola Siena

1200-0011 stojan na kola Lucca

1301-0010-S koš Torino Senso 2

1301-0020-S koš Modena Senso 1

1301-0030 koš Ancona

1301-0040 popelník Asti

1802-0010 lavička Stelvio 1

1802-0011 lavička Stelvio 1 Double

1802-0020 lavička Stelvio 2

1802-0023 lavička Stelvio 3

1802-0024 lavička Stelvio 4

1802-0010-S lavička Stelvio Solar 1

1802-0041 lavička Stelvio Solo 1

1802-0042 lavička Stelvio Solo 2

1802-0043 lavička Stelvio Solo 3

1802-0101 lavička Milano 1

1802-0102 lavička Milano 2

1802-0103 lavička Milano 3

1802-0202

1802-0203

opěrná lavička Como 2

opěrná lavička Como 3

1802-0204 opěrná lavička Como 4

1808-0013 lavička Bormio Corner - rohový díl

1808-0032 lavička Bormio Straight - lavička bez nohou

1808-0004 lavička Bormio SW 35

1902-0070 lavička Imperia 24

2020-0040 modulová lavička Santena - vnitřní modul 23

2020-0050 modulová lavička Santena - uzavřený modul 23

1802-0301 stůl Stelvio 70

1802-0301-S stůl Stelvio Solar 59

2020-0010 modulová lavička Santena - samostatný modul

2020-0020 modulová lavička Santena - krajní modul

2020-0030 modulová lavička Santena - rohový modul

23

23

23

2002-0010 Stelvio Solar - USB 19

2002-0011 Stelvio Solar - LED 19

2002-0021 Stelvio Solar - Wi-Fi + USB 19

2002-0022 Stelvio Solar - USB + LED 19

2002-0030 Stelvio Solar - USB + Wi-Fi + LED 19

2120-0020 gril Udine 71

2120-0030 hodiny Genova 1 72

2120-0040 hodiny Genova 2 73

3300-010 interiérová lavička Stelvio 64

3300-020 interiérový koš Monza 65

3400-040 piknikový stůl Piombino 74

3400-040 piknikový stůl Piombino 1 74

3400-041 piknikový stůl Piombino 2 75

3400-042 piknikový stůl Piombino - prodloužení 75
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A B C

   Mobiliář lze kotvit k zemi několika způsoby. Typy 
mobiliáře, které se umisťují na stěnu (popelník Asti, 
hodiny Genova 2), jsou instalovány běžnými che-
mickými kotvami, nebo speciálními kotvícími šrou-
by (viz návod k jednotlivým prvkům). Ostatní mobi-
liář se kotví do země třemi způsoby:

A) Betonový základ se závitovou tyčí. Prvek mobili-
áře je následně zajištěn matkou, která se do závitu 
zalepí lepidlem s vysokou pevností. Nelze tak bez 
použití správného nářadí demontovat.

B) Lavičky a další menší prvky mobiliáře lze kotvit 
také chemickou kotvou. Tento způsob lze uplatnit 
u prvků, u kterých nehrozí jejich převržení v důsled-
ku jejich výšky.

C) Volně postavené prvky mobiliáře. Nejsou nijak 
zajištěny proti přesunu

   Mezi prvky našeho mobiliáře se vyskytuje také typ 
mobiliáře, který je třeba betonovat na místě. Tedy 
kotvící prvky jsou součástí mobiliáře (hodiny Geno-
va 1)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na 
e-mail: info@urban-furniture.cz nebo na tele-
fonním čísle +420 733 126.

způsoby kotvení mobiliáře



   Pro naše ocelové prvky mobiliá-
ře využíváme tu nejkvalitnější ocel. 
Díky technologii zpracování jednot-
livých prvků, nedochází k poškoze-
ní konstrukční pevnosti a tím je do-
saženo delší životnosti mobiliáře.

Zákazník u nás může vybírat z ne-
přeberného množství barev:

   Při výběru dřeva klademe důraz 
na správnou volbu průřezu pro 
každý daný případ využití. Vyhýbá-
me se středu kmene a vybíráme 
správný směr let stromu na lamele 
tak, aby při vystavení povětrnost-
ním vlivům nedocházelo k zatékání 
vody do dřeva a následným nevrat-
ným škodám.

   Vysokotlaký laminát (High Pres-
sure Laminate) se vyrábí jako vel-
koformátové desky. Tyto jsou však 
vyrobené z vrstvených papírů im-
pregnovaných pryskyřicí, zalisova-
ných za vysokého tlaku a teploty v 
kompaktní materiál, tedy pevnou 
desku. Vyznačují se vysokou odol-
ností a životností s minimálními 
náklady na údržbu. Tyto desky jsou 
následně na CNC stroji rozřezány 
na požadované rozměry.

   Zákazník u nás může vybírat z ne-
přeberného množství barev.

materiály

Ocel Dřevo HPL

   Modřínové dřevo známo tím, že 
je to tvrdé, pevné a odolné dřevo. 
V základní variantě modřínové dře-
vo pouze ošetříme proti hnilobě a 
zvýšíme transparentním nátěrem 
jeho odolnost vůči UV záření.

Jako alternativu je možno využít 
dřevo dubové a dřevo z tropických 
dřevin, dle aktuální nabídky.

HPL je také vyráběno s mnoha růz-
nými povrchovými úpravami. 

Pro více informací nás neváhejte 
kontaktovat na e-mail: 
info@urban-furniture.cz 
nebo na telefonním čísle:
 +420 733 126 593.
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3D model lavičky Milano 1
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Poznámky

Urban-furniture s.r.o.
Vlastina 889/23
161 00 Praha 6

Adresa kanceláře:
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

tel: +420 733 126 593
tel: +420 602 295 061

e-mail: info@urban-furniture.cz
web: www.urban-furniture.cz

Technické změny, změny v textech a technických datech vyhrazeny. © 2018 Urban-furniture s.r.o.




