
DESIGN - EKOLOGIE

 - designový prvek městského mobiliáře - 
 - ekologické materiály - 

 - volba materiálu a barveného provedení - 
 - široké spektrum produktů (odpadkové koše, 

stojany na kola, přístřešky, atd.) -
 - kvalitní produkt - 

 - jasná cena - 
- design chráněn užitným vzorem -

KRUHOVÉ LAVIČKY
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Kruhová lavička Siano
rozměry: průměr 3,4 m, v: 450mm
 • možnost volby barvy oceli (16 barev)
 • možnost volby materiálu sedáku   
   (dřevo, ocel, recyklovaný plast)

Cena: od 79.900,- Kč bez DPH*

Barevné možnosti:

Konstrukce             Sedák

Radiální lavice Trento-1
rozměry v mm (d-š-v): 1660 x 665 x 479
poloměr: 2100 mm
 • možnost volby barvy oceli (16 barev)
 • možnost volby materiálu sedáku   
   (dřevo, ocel, recyklovaný plast)

Cena: od 11.900,- Kč bez DPH*

Barevné možnosti:

Konstrukce             Sedák 

* Cena je pouze informativní; cena nezahrnuje dopravu a instalaci; při odběru 10-ti a více kusů je 
doprava v ceně dodávky; při tvorbě podrobné nabídky jsou konečné ceny upraveny dle individuálních 
podmínek.
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Radiální lavice Trento-kruh
rozměry: průměr 4,2 m, v: 479 mm
 • možnost volby barvy oceli (16 barev)
 • možnost volby materiálu sedáku   
   (dřevo, ocel, recyklovaný plast)

Cena: od 54.900,- Kč bez DPH*

Barevné možnosti:

Konstrukce             Sedák 

Radiální lavice Trento-6
rrozměry: průměr 4,7 m, v: 479 mm
 • možnost volby barvy oceli (16 barev)
 • možnost volby materiálu sedáku   
   (dřevo, ocel, recyklovaný plast)

Cena: od 69.900,- Kč bez DPH*

Barevné možnosti:

Konstrukce             Sedák 

Kruhové lavičky

- Lavičky lze individuálně upravovat. Materiál 
sedáku může být z různých druhů dřevin. Základní 
varianta je z bukového dřeva ošetřeného hybridní 
lazurou. 

- Barvu lazury lze volit dle přání zákazníka.

- Variantně lze dodat lavičku s ocelovým sedákem, 
který je buď práškově lakovaný nebo je vyroben z 
nerezavějící oceli.

- Všechny lavičky vyžadují pevnou instalaci pomocí 
kotev do základové konstrukce.

- Barvu ocelové konstrukce lze volit dle přání zá-
kazníka dle vzorníku RAL.

- Ocelová konstrukce může být opatřena výřezem 
s textem, názvem, logem atp.

- Radiální lavice Trento umožňuje více možností a 
tvarů, kombinací je mnoho (pro cenovou kalkulaci 
na požadovaný tvar nás prosím kontaktujte).


