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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 77 cm  |  wysokość siedziska  45 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O1O8

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe                 i wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 69 cm  |  wysokość siedziska  37 cm  |  długość 155/185 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O1O9

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

 
 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 76 cm  |  wysokość siedziska 41 cm  |  długość 155/185 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O1O9a

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe                  i wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 78 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 155 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O111

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem



ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe                i wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 73 cm  |  wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O112

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O113

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 44 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O114

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 72 cm  |  wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O116

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

 
 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 74 cm  |  wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O119

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 74 cm  |  wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O12O

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe                i wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 74 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 155 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O121

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca  (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 78 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 155/185 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O122

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O123

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 75 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O126b

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 75 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O126c

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość siedziska 43 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O126d

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

 
 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 76 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O128

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość siedziska 44 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O129

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O13O

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 72 cm  |  wysokość siedziska 41 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O131

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość siedziska 42 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O132

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

15

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 87 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O14O

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 87 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

id. O14O pd

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość 79 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O147

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: ławka wolnostojąca (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: śruby zamkowe

WYMIARY: wysokość siedziska 45 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych

id. O148

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem



linia  light - seria line



LINIA LIGHT
KOSZ seria line
komora otwarta

ŁAWKA LIGHT
ŁAWKA LINE

DONICA LIGHT

LEŻAK +

linia  light - seria line
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kolekcja pegasus
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kolekcja pegasus

kosz pegasus

stojak pegasus

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard  (drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  szerokość 150 cm

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 38 cm | długość: 38 cm

pojemność: ok. 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: profil stalowy, płaskownik malowany proszkowo, 

cynkowany, wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 28 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: profil stalowy malowany proszkowo, cynkowany

Montaż: przykręcenie do podłoża/zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

lawka Pegasus lezak pegasus

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



kolekcja chartam
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kolekcja chartam

kosz chartam  ID. o35o4

stojak chartam

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard  (drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  szerokość 150 cm

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 38 cm | długość: 38 cm

pojemność: ok. 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: profil stalowy, płaskownik malowany proszkowo, 

cynkowany, wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 32 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: profil stalowy malowany proszkowo, cynkowany

Montaż: przykręcenie do podłoża/zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

lawka chartam lezak chartam

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



kolekcja recta
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kolekcja recta

kosz recta

stojak recta

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard  (drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  szerokość 150 cm

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 38 cm | długość: 38 cm

pojemność: ok. 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: profil stalowy, płaskownik malowany proszkowo, 

cynkowany, wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 60 cm | szerokość: 56 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: profil stalowy malowany proszkowo, cynkowany

Montaż: przykręcenie do podłoża/zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

lawka recta lezak recta

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



kolekcja avem
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kolekcja avem

kosz avem

stojak avem

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard  (drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  szerokość 150 cm

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 38 cm | długość: 38 cm

pojemność: ok. 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: profil stalowy, płaskownik malowany proszkowo, 

cynkowany, wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 60 cm | szerokość: 58 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: profil stalowy malowany proszkowo, cynkowany

Montaż: zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

lawka avem lezak avem

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



kolekcja solidum
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kolekcja solidum

kosz solidum

stojak solidum

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard  (drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  szerokość 150 cm

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 38 cm | długość: 38 cm

pojemność: ok. 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: profil stalowy, płaskownik malowany proszkowo, 

cynkowany, wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 31 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: profil stalowy malowany proszkowo, cynkowany

Montaż: przykręcenie do podłoża/zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

lawka solidum lezak solidum

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 80 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2oo1

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 87 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2oo2

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe Ø 50

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 78 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 170/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2oo3

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe Ø 60

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 75 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 174/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2oo3a

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

 
 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe Ø 50

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 78 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 170/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2oo3b

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 85 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2oo4

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Zobacz 
ławkę w 3D

 
 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem

32



ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40, 40x20

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 85 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2oo4a

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40, 40x20

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 85 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2oo4a pd

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Zobacz 
ławkę w 3D

 
 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40, 40x20, 20x20

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 85 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2oo4 as

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40, 40x20

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 44 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2oo5 pd

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 44 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2oo5

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

 
 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 45 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2oo7

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 82 cm  |  wysokość siedziska 46 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2oo9

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 44 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2o1o

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 78 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2o3o

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: zabetonowanie

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 80 cm  |  długość 150 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2123a

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: blacha stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 82 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 190 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2o43 

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: konstrukcja stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 85 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. o272o

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem



ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 95 cm  |  wysokość siedziska 44 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2111

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 95 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2115

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 45 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2116

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 89 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2117

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 85 cm  |  wysokość siedziska 49 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2119

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 44cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O212o

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 90 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2141

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy 60x40

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 90 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 162/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2143 dwustronna

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: blacha stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 43 cm |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O215o

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: blacha stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 110 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2152

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: blacha stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 110 cm  |  wysokość siedziska 43 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2152a

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: brak - ławka zespolona

WYMIARY: wysokość 90 cm  |  wysokość siedziska 42 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2164

Kolorystyka na zamówienie Stal według palety RAL
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KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: konstrukcja stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: brak - ławka zespolona

WYMIARY: wysokość siedziska 45 cm  |  długość 192 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2157

Kolorystyka na zamówienie Stal według palety RAL

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: konstrukcja stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: brak - ławka zespolona

WYMIARY: wysokość siedziska 44 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2156

Kolorystyka na zamówienie Stal według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 88 cm  |  wysokość siedziska 39 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2159

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 88 cm  |  wysokość siedziska 39 cm  |  długość 180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2158

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: zabetonowanie

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 85 cm  |  długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2182

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 85 cm  |  długość 170 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O23o4

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem

47



KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: brak - ławka zespolona

WYMIARY: wysokość 89 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 190 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O232o

Kolorystyka na zamówienie Stal według palety RAL

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: brak - ławka zespolona

WYMIARY: wysokość 75 cm  |  wysokość siedziska 45 cm  |  długość 190 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O232o dwustronna

Kolorystyka na zamówienie Stal według palety RAL
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SIEDZISKO: Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 40 cm  |  długość 160 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych

id. O2325 hpl

Kolorystyka na zamówienie Stal i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWA: płaskownik

MONTAŻ: przykręcenie

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: długość 150/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości siedziska pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

id. O2127 siedzisko

Kolorystyka na zamówienie Drewno według palety RAL

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 

PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

 
 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 

PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

 
 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 

PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

id. O3oo1 id. O3oo3 id. O3oo3a

Zobacz 
kosz w 3D

Zobacz 
kosz w 3D

Zobacz 
kosz w 3D

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 35 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 90 cm | pojemność: 60 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 70 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

KOSZE 
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 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 

PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

 
 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 

PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

 
 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 

PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

id. O3oo4 
35L

id. O3oo4a 
6oL

id. O3oo5 id. O3oo5a

WYMIARY: 

wysokość: 64/80 cm | średnica: 39/43 cm | pojemność: 35/60 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 39 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 39 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez zabetonowanie

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz 
kosz w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem

KOSZE 
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 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 

PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

 
 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 

PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

id. O3oo2 id. O3oo8 id. O3o1o
35/6o L

WYMIARY: 

wysokość: 85 cm | średnica: 39 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 85 cm | średnica: 39 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 70 cm | średnica: 43/50 cm | pojemność: 35/60 L

średnica betonu: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

Podstawa: cokół betonowy

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz 
kosz w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem

KOSZE 
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id. O3oo6 id. O3oo7 id. O3o25

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 35 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | średnica: 35 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 78 cm | średnica: 39 cm | pojemność: 35 L

średnica betonu: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Podstawa: cokół betonowy

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

Zobacz 
kosz w 3D

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

KOSZE 
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id. O3oo9 id. O3oo9a id. O3o82

WYMIARY: 

wysokość: 110 cm | średnica: 32 cm | pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

kosz bez wkładu

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 110 cm | średnica: 44 cm | pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

kosz bez wkładu

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 107 cm | średnica górna: 60 cm

średnica dolna: 40 cm | pojemność: 70 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

Zobacz 
kosz w 3D

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

KOSZE 
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id. O3o14 id. O3115a
4oc

id. O38o2

WYMIARY: 

wysokość: 120 cm | średnica: 35 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 50 cm | pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 95 cm | średnica: 43 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

opcja dodatkowa: wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez zabetonowanie

Zobacz 
kosz w 3D

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

KOSZE 
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id. O3o22 id. O3o26 id. O3o33

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 42 cm | długość: 42 cm

pojemność: 62 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 47 cm | długość: 38 cm

pojemność: 70 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 70 cm | szerokość: 50 cm | długość: 50 cm

pojemność: 75 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

KOSZE 

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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 Wyrób spełnia wymagania zawarte w: 

PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09 

id. O3o13 id. O3o13a id. O3o21

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 40 cm | długość: 40 cm

pojemność: 60 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący/zabetonowania

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | szerokość: 38 cm | długość: 38 cm

pojemność: 60 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, cynkowana,

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący/zabetenowania

WYMIARY: 

wysokość: 95 cm | szerokość: 37 cm | długość: 36 cm

pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej

Elementy drewniane: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz 
kosz w 3D

KOSZE 

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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id. O3o36 id. O3811 id. O3822

WYMIARY: 

wysokość: 90 cm | szerokość: 32x32 cm | pojemność: 60 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 89 cm | średnica: 50 cm | pojemność: 50 L

średnica betonu: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

Podstawa: cokół betonowy

MONTAŻ: wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 81 cm | średnica: 50 cm | pojemność: 55 L

średnica betonu: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

mała popielnica w standardzie

Podstawa: cokół betonowy

MONTAŻ: wolnostojący

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

KOSZE 
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id. O38o3 id. O38o4 id. O312o
4oc/7oc

WYMIARY: 

wysokość: 95 cm | szerokość: 43 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

Opcja dodatkowa: wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 39 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

Opcja dodatkowa: wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 140 cm | pojemność: 40/70 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

MONTAŻ: przez zabetonowanie

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

KOSZE 



60

id. O3o71 id. O3o83 id. O3o94

WYMIARY: 

wysokość: 88 cm | średnica: 62 cm | pojemność: 150 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 73 cm | szerokość: 50x50 cm | pojemność: 65 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą

Podstawa: cokół betonowy

MONTAŻ: wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 96 cm | szerokość: 47 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

Zobacz 
kosz w 3D

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz 
kosz w 3D

KOSZE 
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id. O382o id. O3821 id. O39o2

WYMIARY: 

wysokość: 103 cm | szerokość: 33 cm | pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą lub bez

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 42 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

mała popielnica w standardzie

Opcja dodatkowa: wkład z blachy ocynkowanej 

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | szerokość: 48 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

MONTAŻ: przez zabetonowanie

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

KOSZE 



62

id. O3o7o id. O3117
35c

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | szerokość: 48 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący

WYMIARY: 

wysokość: 90 cm | średnica: 33 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

MONTAŻ: przez zabetonowanie

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz 
kosz w 3D

WYMIARY: 

wysokość: 87 cm | średnica: 41 cm | pojemność: 100 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący/

wkopanie elementu kotwiącego

Zobacz 
kosz w 3D

plazowy

KOSZE 

Elementy drewniane 
z certyfikatem



KOSZE NA PSIE ODCHODY
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id. O3951a id. O3952

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 45 cm | pojemność: 30 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

MONTAŻ: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 45 cm | pojemność: 50 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład ocynkowany

Opcja dodatkowa: wkład z blachy ocynkowanej 

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący 

Zobacz 
kosz w 3D

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

WYMIARY: 

wysokość: 150 cm | szerokość: 48 cm | pojemność: 50 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład ocynkowany

Opcja dodatkowa: wkład z blachy ocynkowanej 

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący 

id. O3952 max
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CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O3956

WYMIARY: 

wysokość: 95 cm | średnica: 43 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

możliwość wyposażenia w słupek Ø 6 cm lub obejmę, 

zamykany na zamek

MONTAŻ: przez zabetonowanie

Zobacz 
kosz w 3D

id. O3955

WYMIARY: 

wysokość: ok. 100 cm | średnica: 34 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

zamykany na zamek

MONTAŻ: przez zabetonowanie

KOSZE NA PSIE ODCHODY

id. O3954

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica: 34 cm | pojemność: 30 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład z blachy ocynkowanej

MONTAŻ: przez zabetonowanie
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CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O397o

WYMIARY: 

wysokość: 114 cm | szerokość: 44 cm | głębokość: 35 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja z Durapolu (polimerowa), dozownik na worki, 

otwór wrzutowy z bocznymi uchwytami

MONTAŻ: przez przymocowanie do ściany, słupka lub poprzez betonowe 

zakotwienie z regulowaną głębokością

id. O3962

WYMIARY: 

wysokość: 135 cm | szerokość: 37 cm | głębokość: 30 cm | pojemność: 50 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana, 

wkład ocynkowany, kosz wyposażony w podajnik na worki, 

zamykany na zamek

MONTAŻ: przez przykręcenie

KOSZE NA PSIE ODCHODY

id. O3967

WYMIARY: 

wysokość: 95 cm | długość: 30 cm | szerokość: 31 cm | pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana,

wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej, zamykany na zamek

MONTAŻ: przez przytwierdzenie do fundamentu
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CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O3972

WYMIARY: 

wysokość: 95 cm | szerokość: 31 cm | głębokość: 30 cm | pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana, 

wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej, kosz z zasobnikiem,

zamykany na zamek

MONTAŻ: przez przytwierdzenie do podłoża

id. O3973

WYMIARY: 

wysokość: 130 cm | szerokość: 40 cm | głębokość: 30 cm | pojemność: 40 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, wkład wewnętrzny 

z blachy ocynkowanej, kosz z zasobnikiem, zamykany na zamek

MONTAŻ: przez przytwierdzenie do podłoża

KOSZE NA PSIE ODCHODY

id. O3971

WYMIARY: 

wysokość: 110 cm | szerokość: 37 cm | głębokość: 30 cm | pojemność: 50 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, cynkowana, 

wkład ocynkowany, otwór wrzutowy otwierany za pomocą mechanizmu 

pedałowego bez konieczności użycia rąk, podajnik na worki foliowe 

MONTAŻ: przez przykręcenie
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CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Żeliwo według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. o5o1

WYMIARY: 

długość całkowita: 120 cm

szerokość całkowita: 120 cm

średnica wewnętrzna: 50 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

id. o5o2 id. o5o4

WYMIARY: 

długość całkowita: 120/150/190/200 cm

szerokość całkowita: 120/150/190/200 cm

średnica wewnętrzna: 50/70/90/110 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

WYMIARY: 

średnica zewnętrzna: 70/90/120/150 cm

średnica wewnętrzna: 70/90/110/120 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

kraty pod drzewa
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CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Żeliwo według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. o5o6

WYMIARY: 

średnica zewnętrzna: 120 cm

średnica wewnętrzna: 50 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

id. o5o7

WYMIARY: 

średnica zewnętrzna: 120 cm

średnica wewnętrzna: 90 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

id. o511

WYMIARY: 

długość całkowita: 80 cm

szerokość całkowita: 80 cm

średnica wewnętrzna: 43 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

WYMIARY: 

długość całkowita: 100 cm

szerokość całkowita: 100 cm

średnica wewnętrzna: 50 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo

Montaż: na podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

id. o523

kraty pod drzewa
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CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Żeliwo według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. o535

WYMIARY: 

długość całkowita: 120 cm

szerokość całkowita: 120 cm

średnica wewnętrzna: 48 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: ocynkowana, 

malowana proszkowo

Montaż: na betonowym fundamencie 

lub podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

id. o536 id. o537

WYMIARY: 

średnica zewnętrzna: 120 cm

średnica wewnętrzna: 48 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: ocynkowana, 

malowana proszkowo

Montaż: na betonowym fundamencie 

lub podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

WYMIARY: 

średnica zewnętrzna: 100/120 cm

średnica wewnętrzna: 40/50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: ocynkowana, 

malowana proszkowo

Montaż: na betonowym fundamencie 

lub podsypce z kruszywa

Opcja dodatkowa: stelaż stalowy

kraty pod drzewa
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WYMIARY: 

wysokość: 150/180 cm

średnica: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

WYMIARY: 

wysokość: 150/180 cm

średnica: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

WYMIARY: 

wysokość: 150/180 cm

średnica: 50 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

id. o8o1/o8o1a id. o8o2/o8o2a id. o8o3/o8o3a

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz 
osłonę w 3D

OSLONY NA DRZEWA
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WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 48 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 3

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 48 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 6

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 48 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 5

id. o7o1 id. o7o2 id. o7o3

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i żeliwo według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.



72

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 10

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 68 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 3

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 6

id. o7o4 id. o7o5 id. o7o6

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i żeliwo według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.
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WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 68 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 5

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 10

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 48 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 3

id. o7o7 id. o7o8 id. o7o9

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i żeliwo według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.
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WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 6

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 48 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 5

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 10

id. o71o id. o711 id. o712

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i żeliwo według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.
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WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 68 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 3

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 150 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 6

WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 68 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 5

id. o713 id. o714 id. o715

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i żeliwo według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.
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WYMIARY: 

wysokość: 82 cm | szerokość: 88 cm | długość: 250 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojąca

Ilość miejsc parkingowych: 10

WYMIARY: 

wysokość: 50 cm | długość: 125 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: ocynkowana  - opcja malowanie 

proszkowe, zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 5

id. o716 id. o79o2

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i żeliwo według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.
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WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | średnica rury: Ø 60 mm

długość: 60/80/100 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 80 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 100 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

id. o717 id. o719c id. o722

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i żeliwo według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz 
stojak w 3D

Zobacz 
stojak w 3D
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WYMIARY: 

wysokość: 105 cm | szerokość: 60 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 2

id. o729

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica rury: 5 cm | szerokość: 100 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie/przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 33 cm | szerokość: 43 cm | długość: 180 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie/przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 5

id. o756-5o id. o783-5

Zobacz 
stojak w 3D
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WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 63 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | długość: 60/80/100 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 70 cm | szerokość: 65 cm | długość: 210 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

Ilość miejsc parkingowych: 2

id. o797 id. o72o2 id. o72o3

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Zobacz 
stojak w 3D



80

WYMIARY: 

wysokość: 75 cm | szerokość: 6 cm | długość: 85 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 80 cm | szerokość: 6 cm | długość: 60 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie/przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 2

WYMIARY: 

wysokość: 100 cm | średnica rury: Ø 60 mm

długość: 80 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie/przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 2

id. o743 id. o748 id. o776

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.



TABLICE / GABLOTY

81

WYMIARY: 

wysokość: 225 cm

WYKONANIE:

Powierzchnia ekspozycyjna 50x70 cm 

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo

Płyta PCV / blacha stalowa / dibond

Montaż: przez zabetonowanie

*Możliwość przystosowania tablicy jako gabloty

id. o9o5 id. o923 id. o91oc

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i żeliwo według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. o91o

WYMIARY: 

wysokość: 200 cm | szerokość 60 cm

WYKONANIE:

Powierzchnia ekspozycyjna 48x78 cm 

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo

Płyta PCV / blacha stalowa / dibond

Montaż: przez zabetonowanie

*Możliwość przystosowania tablicy jako gabloty

WYMIARY: 

wysokość: 225 cm

WYKONANIE:

Powierzchnia ekspozycyjna 50x70 cm 

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo

Płyta PCV / blacha stalowa / dibond

Montaż: przez zabetonowanie

*Możliwość przystosowania tablicy jako gabloty

WYMIARY: 

wysokość: 250 cm | szerokość 165 cm

WYKONANIE:

Powierzchnia ekspozycyjna 140x100 cm 

Konstrukcja stalowo-żeliwna: malowana proszkowo

Płyta PCV / blacha stalowa / dibond

Montaż: przez zabetonowanie

*Możliwość przystosowania tablicy jako gabloty
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WYMIARY: 

wysokość: 102,5 cm

waga: ok. 25 kg

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo,

zabezpieczony antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

id. o6o2 id. o6o4 id. o6o7

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i żeliwo według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. o6o6

WYMIARY: 

wysokość: 41 cm

WYKONANIE:

Odlew żeliwny: malowany proszkowo,

zabezpieczony antykorozyjnie

Dodatkowa opcja: płaskownik wygradzający

Montaż: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 90 cm

średnica rury: Ø 60 mm

* inne wymiary na zamówienie

WYKONANIE:

Konstrukcja z rury stalowej, malowana

proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 110 cm

średnica rury: Ø 60/76/90 mm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna,malowana proszkowo, 

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie
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WYMIARY: 

wysokość: 102,5 cm

wysokość nad gruntem: 80 cm

* inne wymiary na zamówienie

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: z rury Ø 101,3 mm,

słupek ocynkowany i malowany proszkowo,

nakładki wykonane ze stali czarnej malowanej 

proszkowo lub ze stali nierdzewnej

Montaż: przez zabetonowanie

id. o627 id. o629 id. o63o
bariera trawnikowa niska

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów stalowych i żeliwnych Kolorystyka na zamówienie

Stal i żeliwo według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460/1461:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. o63o

WYMIARY: 

wysokość: 113 cm

wysokość nad gruntem: 88 cm

* inne wymiary na zamówienie

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: 

z rury Ø 88,9 mm I 60,3 mm,

ocynkowana i malowana proszkowo,

Montaż: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 35 cm

* inne wymiary na zamówienie

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: 

z rury Ø 60 mm, ocynkowana i malowana proszkowo,

Montaż: przez zabetonowanie

WYMIARY: 

wysokość: 35 cm

* inne wymiary na zamówienie

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żeliwna: 

z rury Ø 60 mm, ocynkowana i malowana proszkowo,

Montaż: przez zabetonowanie
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id. o41o1

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 50/60 cm

Waga: ok. 170 kg

id. o41o2 id. o41o3 id. o41o4 id. o41o5

id. o41o8 id. o41o9 id. o4111-113 id. o4114-116id. o41o7

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 50/60 cm

Waga: ok. 170 kg

Wysokość: 62 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 51/60 cm

Waga: ok. 160 kg

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 49/61 cm

Waga: ok. 205 kg

Wysokość: 72 cm

Pojemność: 70 L

Średnica: 52/60 cm

Waga: ok. 200 kg

Wysokość: 65 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 49/55 cm

Waga: ok. 165 kg

Wysokość: 73 cm

Pojemność: 70 L

Średnica: 50/60 cm

Waga: ok. 195 kg

Wysokość: 63 cm

Pojemność: 70 L

Średnica: 55/67 cm 

Waga: ok. 200  kg

Wysokość: 56/64/72 cm

Pojemność: 26/40/70 L

Średnica: 42/48/51 cm

Waga: ok. 120/140/180 kg

Wysokość: 74/87/94 cm

Pojemność: 26/40/70 L

Średnica: 42/48/51 cm

Waga: ok. 120/150/200 kg

kosze betonowe
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id. o4117

Wysokość: 46 cm

Pojemność: 26 L

Średnica: 42/47 cm

Waga: ok. 200 kg

id. o4118 id. o4119 id. o412o id. o4121

id. o4124 id. o4126 id. o4127 id. o4128id. o4122

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 43/52 cm

Waga: ok. 140 kg

Wysokość: 70 cm

Pojemność: 70 L

Średnica: 50/54 cm

Waga: ok. 200 kg

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 47 cm

Waga: ok. 130 kg

Wysokość: 85 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 49/55 cm

Waga: ok. 200 kg

Wysokość: 70 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 50 cm

Waga: ok. 160 kg

Wysokość: 70 cm

Pojemność: 60 L

Średnica: 45 cm

Waga: ok. 130 kg

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 45 cm 

Waga: ok. 155  kg

Wysokość: 60 cm

Pojemność: 60 L

Średnica: 45 cm

Waga: ok. 140 kg

Wysokość: 73 cm

Pojemność: 70 L

Średnica: 52/64cm

Waga: ok. 265 kg

Zobacz 
kosz w 3D

Zobacz 
kosz w 3D

kosze betonowe
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id. o4129-131

Wysokość: 56/64/72 cm

Pojemność: 26/40/70 L

Średnica: 42/48/51 cm

Waga: ok. 120/140/180 kg

id. o4132-134 id. o4135 id. o4136

Wysokość: 56/64/72 cm

Pojemność: 26/40/70 L

Średnica: 42/48/51 cm

Waga: ok. 120/140/180 kg

Wysokość: 100 cm

Pojemność: 36 L

Średnica: 42 cm

Waga: ok. 180 kg

Wysokość: 90 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 48 cm

Waga: ok. 150 kg

id.o4157 id. o4127B

Wysokość: 65 cm

Szerokość: 56 cm

Długość: 148 cm

Pojemność: 3x56 L

Waga: ok. 615 kg

Wysokość: 100 cm | bez daszka 80 cm

Pojemność: 70 L

Wymiary: 46x46 cm 

Waga: ok. 225  kg

id. o4168

Wysokość: 63 cm

Pojemność: 40 L

Średnica: 47 cm 

Waga: ok. 100  kg

Zobacz 
kosz w 3D

kosze betonowe
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id. o42o1/A

id. o42o7/2o8

Wysokość: 30/40 cm

Średnica: 50 cm

Waga: ok. 80 kg

id. o42o2

id. o42o9/21o

id. o42o3

id. o4211/212

id. o42o4/2o5

id. o4213

id. o42o6

id. o4214

Wysokość: 50 cm

Średnica: 50 cm

Waga: ok. 100 kg

Wysokość: 75 cm

Średnica: 50 cm

Waga: ok. 185 kg

Wysokość: 40/50 cm

Średnica: 70 cm

Waga: ok. 150/180 kg

Wysokość: 30 cm

Średnica: 90 cm

Waga: ok. 190 kg

Wysokość: 60/70 cm

Średnica: 90 cm

Waga: ok. 350/550 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 95 cm

Waga: ok. 300 kg

Wysokość: 65 cm

Średnica: 100 cm

Waga: ok. 500 kg

Wysokość: 30 cm

Średnica: 110 cm

Waga: ok. 260 kg

Wysokość: 40 cm

Średnica: 110 cm

Waga: ok. 340 kg

donice betonowe
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id. o4215

id. o4224

Wysokość: 70 cm

Średnica: 110 cm

Waga: ok. 700 kg

id. o4216

id. o4226

id. o4217/218

id. o4227

id. o4219

id. o4228/229

id. o4222/223

id. o423o

Wysokość: 40 cm

Średnica: 130 cm

Waga: ok.700 kg

Wysokość: 40 cm

Średnica: 40 cm

Długość: 120 cm

Waga: ok. 250 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 60 cm

Długość: 150 cm

Waga: ok. 300 kg

Wysokość: 36/46 cm

Średnica: 80 cm

Waga: ok. 170/230 kg

Wysokość: 60 cm

Średnica: 80 cm

Waga: ok. 290 kg

Wysokość: 60 cm

Średnica: 80 cm

Waga: ok. 120 kg

Wysokość: 60 cm

Średnica: 120 cm

Waga: ok. 500 kg

Wysokość: 36/40 cm

Podstawa: 60x60 cm

Waga: ok. 160/195 kg

Wysokość: 50 cm

Podstawa: 50x50 cm

Waga: ok. 170 kg

donice betonowe
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id. o4231

id. o424o

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 60x60 cm

Waga: ok. 280 kg

id. o4233

id. o4242

id. o4235

id. o4244

id. o4237

id. o4245/246

id. o4239

id. o4249

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 80x80 cm

Waga: ok. 450 kg

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 150x150cm

Waga: ok. 1300 kg

Wysokość: 32 cm

Podstawa: 30x60 cm

Waga: ok. 180 kg

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x80 cm

Waga: ok. 180 kg

Wysokość: 32 cm

Podstawa: 30x100 cm

Waga: ok. 130 kg

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x100 cm

Waga: ok.  220 kg

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x120 cm

Waga: ok. 280 kg

Wysokość: 60cm

Podstawa: 60x110/80x120 cm

Waga: ok. 440/580 kg

Wysokość: 40 cm

Szerokość: 40 cm

Długość po obwodzie: 157 cm

Waga: ok. 270 kg

donice betonowe
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id. o425o

id. o4256

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 60x60 cm

Waga: ok. 280 kg

id. o4251/252

id. o4257

id. o4253

id. o426o

id. o4254

id. o4261

id. o4255

id. o4262

Wysokość: 50 cm

Podstawa: 40x90/40x125 cm

Waga: ok. 170/270 kg

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 120x80 cm

Waga: ok. 930 kg

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x40 cm

Waga: ok. 90 kg

Wysokość: 50 cm

Podstawa: 75x75 cm

Waga: ok. 300 kg

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 80x80 cm

Waga: ok. 450 kg

Wysokość: 85 cm

Podstawa: 150x150 cm

Waga: ok. 1600 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 90 cm

Waga: ok. 350 kg

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x120 cm

Waga: ok. 200 kg

Wysokość: 65 cm

Średnica: 100 cm

Waga: ok. 500 kg

donice betonowe
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id. o4265

id. o4271

Wysokość: 60 cm

Podstawa: 100x100 cm

Waga: ok. 500 kg

id. o4268A

id. o4272

id. o4268B/C

id. o4273

id. o4269

id. o4274A

id. o427o

id. o4274B/C

Wysokość: 80 cm

Średnica: 135 cm

Waga: ok. 1000 kg

Wysokość: 80 cm

Średnica: 135 cm

Waga: ok. 1000  

Wysokość: 43 cm

Podstawa: 47x76 cm

Waga: ok. 90 kg

Wysokość: 46 cm

Podstawa: 56x87 cm

Waga: ok. 112 kg

Wysokość: 52 cm

Średnica: 75 cm

Waga: ok. 100 kg

Wysokość: 52 cm

Średnica: 63 cm

Waga: ok. 80 kg

Wysokość: 42 cm

Średnica: 63 cm

Waga: ok. 75 kg

Wysokość: 90 cm

Średnica: 135 cm

Waga: ok. 1000 kg

Wysokość: 90 cm

Średnica: 135 cm

Waga: ok. 1000 kg

donice betonowe



92

id. o4275

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x100 cm

Waga: ok. 195 kg

Stalowo-drewniana

Wysokość: 74 cm

Podstawa: 38x45cm

Konstrukcja stalowa:

cynkowana, malowana proszkowo

Szczeble drewniane, 

Wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej

z otworami do odwodnienia

Wysokość: 50 cm

Podstawa: 50x50 cm

Konstrukcja stalowa:

cynkowana, malowana proszkowo

Szczeble drewniane, 

Wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej

z otworami do odwodnienia

Stalowo-drewniana

Wysokość: 72 cm

Średnica: 57 cm

Waga: ok. 45 kg

Konstrukcja stalowa:

cynkowana, malowana proszkowo

Szczeble drewniane, 

Wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej

z otworami do odwodnienia

Stalowo-drewniana

id. o4297

Wysokość: 40 cm

Głębokość: 40 cm

Długość: 150 cm

donice betonowe
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id. o43o1

id. o43o6

Wysokość: 50 cm

Średnica: 20/35 cm

Waga: ok. 65 kg

id. o43o2

id. o43o7

id. o43o3

id. o43o8

id. o43o4

id. o43o9

id. o43o5

id. o431o

Wysokość: 60 cm

Średnica: 20/35 cm

Waga: ok. 90 kg

Wysokość: 80 cm

Średnica: 20/35 cm

Waga: ok. 115 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 27/40 cm

Waga: ok. 125 kg

Wysokość: 60 cm

Średnica: 27/40 cm

Waga: ok. 120 kg

Wysokość: 80 cm

Średnica: 27/40 cm

Waga: ok. 170 kg

Wysokość: 80 cm

Średnica: 27/40 cm

Waga: ok. 180 kg

Wysokość: 70 cm

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 225 kg

Wysokość: 60 cm

Szerokość: 20/40 cm

Waga: ok. 70 kg

Wysokość: 80 cm

Szerokość: 20/40 cm

Waga: ok. 115 kg
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id. o4311

id. o4318

Wysokość: 100 cm

Szerokość: 25/45 cm

Waga: ok. 205 kg

id. o4312

id. o4319

id. o4314

id. o432o

id. o4316

id. o4321

id. o4317

id. o4322

Wysokość: 80 cm

Szerokość: 20/35 cm

Waga: ok. 120 kg

Wysokość: 60 cm

Średnica: 20 cm

Waga: ok. 45 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 35 cm

Waga: ok. 130 kg

Wysokość: 40 cm

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 127 kg

Wysokość: 55 cm

Średnica: 20/30 cm

Waga: ok. 62 kg

Wysokość: 60 cm

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 195 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 36 cm

Waga: ok. 113 kg

Wysokość: 80 cm

Średnica: 36 cm

Waga: ok. 180 kg

Wysokość: 50 cm

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 145 kg
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Wysokość: 80 cm

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 226 kg

id. o4324

Wysokość: 41 cm

Podstawa: 32x32 cm

Waga: ok. 110 kg

id. o4325

Wysokość: 68 cm

Podstawa: 32x32 cm

Waga: ok. 180 kg

id. o4326

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 40x40 cm

Waga: ok. 135 kg

id. o4327

Wysokość: 70 cm

Podstawa: 70x70 cm

Waga: ok. 900 kg

id. o4328

Średnica: 50 cm

Waga: ok. 170 kg

id. o4329

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 80 kg

id. o43o

Średnica: 30 cm

Waga: ok. 35 kg

id. o4323
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id. o4331

Wysokość: 72 cm

Średnica: 50 cm

Waga: ok. 350 kg

id. o4332

Wysokość: 40 cm

Podstawa: 32x32 cm

Waga: ok. 90 kg

id. o4333

Wysokość: 39 cm

Podstawa: 40x40 cm

Waga: ok. 125 kg

id. o4334

Wysokość: 49 cm

Podstawa: 40x40 cm

Waga: ok. 180 kg

id. o4335

Wysokość: 80 cm

Średnica: 65 cm

Waga: ok. 350 kg

id. o4336 id. o434o/341 id. o442

Wysokość: 60 cm

Średnica: 40 cm

Waga: ok. 160 kg

Wysokość: 40/50 cm

Średnica: 40/50 cm

Waga: ok. 100/200 kg

Wysokość: 75 cm

Średnica: 30 cm

Waga: ok. 130 kg
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id. o44o2id. o44o1 id. o44o3

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 75 cm

Długość całkowita: 180 cm

Wysokość siedziska: 42 cm

Waga: ok. 130 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 75 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 42 cm

Waga: ok. 150 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 43 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 42 cm

Waga: ok. 200 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.  |  * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o44o5id. o44o4 id. o44o6

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 80 cm

Długość całkowita: 200  cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 350 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 71 cm

Długość całkowita: 180 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 80 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 94 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 42 cm

Waga: ok. 250 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.  |  * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o44o8id. o44o7 id. o44o9

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 45 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 200 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 80 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 210 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 55 cm

Długość całkowita: 110 cm

Wysokość siedziska: 50 cm

Waga: ok. 300 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

Zobacz 
ławkę w 3D

Zobacz 
ławkę w 3D

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.  |  * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o4413id. o4412 id. o4414

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 88 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 200 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 78 cm

Długość całkowita: 157 cm

Wysokość siedziska: 44 cm

Waga: ok. 350 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 95 cm

Długość całkowita: 110 cm

Wysokość siedziska: 55 cm

Waga: ok. 300 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.  |  * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o4416id.o4415 id. o4417

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 84 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 43 cm

Waga: ok. 350 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 88 cm

Długość całkowita: 180 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 150 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 45 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 90 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.  |  * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o4419id. o4418 id. o442o

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 42 cm

Długość całkowita: 200 cm

Waga: ok. 340 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 45 cm

Długość całkowita: 200 cm

Waga: ok. 230 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 44 cm

Długość całkowita: 195 cm

Waga: ok. 550 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.  |  * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o4422id. o4421 id. o4425

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 60 cm

Podstawa: 180x200 cm

Waga: ok. 900 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 46 cm

Długość całkowita: 230 cm

Waga: ok. 500 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 50 cm

Długość całkowita: 230 cm

Waga: ok. 455 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.  |  * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o4485

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 107 cm

Długość całkowita: 255 cm

Szerokość całkowita: 70 cm

Waga: ok. 720 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 110 cm

Długość całkowita: 83 cm

Szerokość całkowita: 50 cm

Waga: ok. 210 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 80 cm

Długość całkowita: 180 cm

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny 

MONTAŻ: wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.  |  * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

id. o4477- lezak
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id. o4418Aid. o448o id. o4486

WYMIARY: 

Długość całkowita: 600 cm

Długość siedziska: 180 cm

Szerokość całkowita: 40 cm

Wysokość całkowita: 45 cm

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny, ławka składa się

z dwóch 300 cm elementów i siedziska drewnianego

MONTAŻ: wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Długość całkowita:  180 cm

Wysokość całkowita: 42 cm

Waga: ok. 330 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Długość całkowita: 120 cm

Szerokość całkowita: 45 cm

Wysokość całkowita: 40 cm

PODSTAWY: beton architektoniczny 

w naturalnym szarym kolorze

Dolny cokół: ocynkowany, 

malowany proszkowo

MONTAŻ: wolnostojąca

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.  |  * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o4483id. o4481 id. o4484

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 90 cm

Długość całkowita: 300 cm

Szerokość całkowita: 60 cm

Głębokość całkowita: 40 cm

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny w naturalnym

szarym kolorze

Konstrukcja stalowa siedziska: ocynkowana, 

malowana proszkowo

MONTAŻ: wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 90 cm

Długość całkowita: 300 cm

Szerokość całkowita: 60 cm

Głębokość całkowita: 40 cm

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny w naturalnym

szarym kolorze

Konstrukcja stalowa siedziska: ocynkowana, 

malowana proszkowo

MONTAŻ: wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 90 cm

Długość całkowita: 120 cm

Szerokość całkowita: 60 cm

Głębokość całkowita: 40 cm

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton architektoniczny w naturalnym

szarym kolorze

Konstrukcja stalowa siedziska: ocynkowana, 

malowana proszkowo

MONTAŻ: wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o4455/o4455Aid. o4456 id. o4454

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 88 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 44 cm

Waga: ok. 290 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 87 cm

Długość całkowita: 197 cm

Wysokość siedziska: 44 cm

Waga: ok. 225 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 205 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.  |  * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o4459Bid. o4457 id. o4459

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 45 cm

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Waga: ok. 150 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 83 cm

Długość całkowita: 164 cm

Szerokość całkowita: 70 cm

Waga: ok. 650 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: 

Wysokość całkowita: 45 cm

Długość całkowita: 218 cm

Długość listew: 160 cm

Szerokość całkowita: 45 cm

Wymiary kosza: 45x45 cm wys. 61 cm

Waga: ok. 260 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: beton płukany

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.  |  * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o4458id. o4462 id. o4463

WYMIARY: 

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 40 cm

Szerokość całkowita: 40 cm

Waga: ok. 360 kg

WYMIARY: 

Długość całkowita: 219 cm

Wysokość siedziska: 46 cm

Szerokość całkowita: 192 cm

Waga: ok. 1330 kg

PODSTAWY: beton architektoniczny PODSTAWY: beton architektoniczny

WYMIARY: 

Długość całkowita: 200 cm

Wysokość siedziska: 50 cm

Szerokość całkowita: 48 cm

Waga: ok. 915 kg

PODSTAWY: beton architektoniczny, podświetlenie LED

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: ławka wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 90 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 150 cm

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

id. o444o1

Kolorystyka na zamówienie Drewno według palety RAL Kolorystyka na zamówienie Drewno według palety RAL

id. o444o2

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: ławka wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 96 cm  |  wysokość siedziska 40 cm  |  długość 150 cm

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem



111

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: ławka wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 46 cm  |  długość 150 cm

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: beton architektoniczny

MONTAŻ: ławka wolnostojąca

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość siedziska 46 cm  |  długość 150 cm

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

id. o444o3

Kolorystyka na zamówienie Drewno według palety RAL Kolorystyka na zamówienie Drewno według palety RAL

id. o444o4
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id. o47o1 id. o47o4

WYMIARY: 

Wysokość całkowita:185 cm

Długość całkowita: 170 cm

Szerokość (średnica): 120 cm

Waga: ok. 750 kg

PODSTAWY: beton zbrojony, płukany

WYMIARY: 

Wysokość całkowita:19 cm

Długość całkowita: 115 cm

Wymiary paleniska: 45x38 cm

Wymiary rusztu: 47x35 cm

Waga: ok. 615 kg

PODSTAWY: beton zbrojony, płukany

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

GRILLE
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ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

PODSTAWY: odlewy żeliwne malowane proszkowo

MONTAŻ: stół wolnostojący (możliwość przykręcenia do podłoża)

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 150

* Istnieje możliwość zmiany długości stołu pod indywidualne zamówienie. | * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

Elementy żeliwne malowane proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O119/o12o

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych

CZARNY
RAL 9005

GRAFIT
RAL 7016

Podstawowe kolory elementów żeliwnych i stalowych

Kolorystyka na zamówienie Żeliwo i drewno według palety RAL

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: profil stalowy

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 75 cm  |  długość 150/180 cm

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O213o

Zobacz 
ławkę w 3D

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: blacha stalowa

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojący) 

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX

WYMIARY: wysokość 75 cm  |  wysokość siedziska 65 cm  |  długość 150 cm

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

id. O2o43

Zobacz 
ławkę w 3D

Elementy drewniane 
z certyfikatem

Elementy drewniane 
z certyfikatem
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WYMIARY: 

Wymiary blatu: 274x152 cm

Grubość blatu: 6 cm

Wysokość stołu: 78 cm

Waga: ok. 1050 kg

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 274x152 cm

Grubość blatu: 8 cm

Wysokość stołu: 76 cm

Waga: ok. 800 kg

WYMIARY: 

Długość stołu: 152 cm

Szerokość stołu: 80 cm

Z rączkami w najszerszym miejscu: 135 cm

Wysokość stołu: 88 cm

Waga: ok. 520 kgStół ze zdejmowalną nylonową siatką

Blat - szlifowane lastryko lub malowany farbą

odporną na czynniki zewnętrzne

Siatka z blachy ocynkowanej mocowanej na stałe

MONTAŻ: do ustalenia

Podstawa - wibrowany beton zbrojony gładki

Blat - szlifowany i malowany farbą odporną 

na czynniki zewnętrzne

Siatka z blachy ocynkowanej mocowanej na stałe

MONTAŻ: do ustalenia

Podstawa - beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża/wolnostojący
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id. o45o3Aid. o45o3 id. o45o4

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 200x85 cm

Wysokość stołu: 78 cm

Wysokość siedziska: 44 cm

Waga: ok. 550 kg

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 200x85 cm

Wysokość stołu: 78 cm

Wysokość siedziska: 44 cm

Waga: ok. 550 kg

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 200x85 cm

Wysokość stołu: 78 cm

Wysokość siedziska: 44 cm

Waga: ok. 300 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT do gry w szachy/warcaby

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT do gry w szachy/warcaby lub chińczyka

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT: drewniany

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o45o7id. o45o6 id. o45o8

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 200x75 cm

Wysokość stołu: 78 cm

Waga: ok. 150 kg

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 90x90 cm

Wysokość stołu: 81 cm

Długość całkowita: 200 cm

Szerokość całkowita: 200 cm

WYMIARY: 

Wymiary blatu po przekątnej: 98x81 cm

Wysokość stołu: 81 cm

Długość całkowita: 200 cm

Szerokość całkowita: 200 cm

Waga: ok. 250 kgELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT: drewniany

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT: drewniany

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o45o5id. o45o9 id. o4511

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 90x90 cm

Wysokość stołu: 81 cm

Długość całkowita: 200 cm

Szerokość całkowita: 200 cm

Waga: ok. 400 kg

WYMIARY: 

Wymiary zestawu: 180x180 cm

Wysokość stołu: 76 cm

Wysokość siedzisk: 45 cm

Waga: ok. 550 kg

WYMIARY: 

Średnica blatu: 90 cm

Wysokość stołu: 81 cm

Wysokość siedziska: 42 cm

Waga: ok. 250 kg

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT: do gry w szachy/chińczyka

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

BLAT: do gry w szachy/chińczyka

PODSTAWA: zbrojony beton wibrowany, gładki

SIEDZISKO: z tworzywa sztucznego/drewna

MONTAŻ: przez wkopanie

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT: drewniany

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o4513id. o4512 id. o241o

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 160x80 cm

Wysokość całkowita: 76 cm

Szerokość całkowita: 170 cm

Długość całkowita: 160 cm

Grubość blatu: 8 cm

Waga: ok. 550 kg

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 160x80 cm

Wysokość całkowita: 76 cm

Szerokość całkowita: 170 cm

Długość całkowita: 160 cm

Grubość blatu: 8 cm

Waga: ok. 550 kg

WYMIARY: 

Wymiary blatu: 80x80 cm

Wysokość stołu: 75 cm

Wysokość całkowita krzesła: 88 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Szerokość siedziska: 60 cm

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

BLAT: betonowy

PODSTAWA: beton płukany

MONTAŻ: przez wkopanie

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard 

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA malowana proszkowo 

z planszą do gry

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

BLAT: do gry w szachy/chińczyka

PODSTAWA: zbrojony beton wibrowany, gładki

SIEDZISKO: z tworzywa sztucznego/drewna

MONTAŻ: przez wkopanie

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.
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id. o2419id. o2417

WYMIARY: 

Długość zestawu: 180 cm

Wysokość ławki: 85 cm

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard  (drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA malowana proszkowo 

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

WYMIARY: 

Długość zestawu: 164 cm

Wysokość ławki: 75 cm

ELEMENTY DREWNIANE: 

drewno świerkowe - standard  (drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA malowana proszkowo 

MONTAŻ: przez przykręcenie do podłoża

PALISANDER TEAK

Podstawowe kolory elementów drewnianych Kolorystyka na zamówienie

Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.  |  * Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.

zestawy ogrodowe
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www.basterlawki.pl

Usiadziesz z wrazenia!Usiadziesz z wrazenia!Usiadziesz z wrazenia!



BASTER Mała Architektura Miejska

tel.: 48 52 331 21 58 | +48 735 977 442

Sulnowo, ul. Elektryków 10, 86-100 Świecie, Polska

sekretariat@basterlawki.pl

www.basterlawki.pl

Łukasz Syty

Doradca Handlowy – Polska Zachodnia

tel: +48 502 851 400

tel. stacj.: +48 52 3312158 wew. 31

email: lukasz@basterlawki.pl

Tomasz Bejger

Doradca Handlowy – Polska Wschodnia

tel: +48 505 156 401

tel. stacj.: +48 52 3312158 wew. 21

email: tomasz@basterlawki.pl

Marta Pozorska

Doradca Handlowy – Zamówienia publiczne

tel . +48 728 301 258

tel. stacj.: +48 52 3312158 wew. 31

email: marta@basterlawki.pl

Jakub Kuran

Sprzedaż detaliczna – Sklepy Internetowe

tel: +48 533 642 887

tel. stacj.: +48 52 3312158 wew. 29

email: sklep@basterlawki.pl


