Katalóg 2020

O nás
Rodinnú firmu Urbania, s.r.o sme založili v roku 2001 s cieľom
prispievať k dotváraniu prostredia okolo nás. Od počiatku
budujeme dlhodobé vzťahy na serióznom prístupe k zákazníkom,
dodávateľom a sebe samým.
Funkčnosť

našich

výrobkov

je

našou

prioritou.

Návrh

a technológia sa tomu podriaďujú. Súčasne však nepodceňujeme
ani ich estetickú stránku. Usilujeme sa o kvalitný dizajn, čo
znamená súlad užitočnej hodnoty a vzhľadu pri zachovaní
cenovej prijateľnosti.
Navrhujeme, vyrábame, predávame a osádzame mobiliár nie
len pre obce a mestá. Práca nás baví, je príjemné sa stretávať
s našimi produktami v uliciach, kde plnia svoj účel.
Hľadáme vlastné vyjadrenie estetiky s ohľadom na priestor,
do

ktorého

sú

výrobky

určené.

Konkurenčné

produkty

rešpektujeme a nekopírujeme.
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Materiály a farebnosť našich produktov
Výrobky sú určené do priestorov s vysokými nárokmi na odolnosť.
Volíme také riešenia, ktoré zaručujú maximum pri zachovaní
cenovej prijateľnosti.
Oceľ

má

základnú

povrchovú

úpravu

žiarovým

zinkom

ponorením, ktorá zaisťuje ochranu proti hrdzaveniu aj v dutinách.
Výnimočne pri zložitých súčiastkach, ktoré nie sú v priamom
kontakte so zemou, používame galvanický zinok. Pre žiarový
zinok doporučujeme a pre galvanický zinok vyžadujeme následné
lakovanie vypaľovanou farbou. Dvojitou ochranou vzniká
takzvaná duplexná vrstva, ktorá je zárukou kvality a životnosti
až 50 rokov v exteriéry.
Drevo používame prevažne agátové, ktoré je veľmi tvrdé a odolné
vo vonkajšom prostredí. Pokiaľ nebude následne pravidelne
udržovaná povrchová úprava, odporúčame drevo nechať bez
náteru. Drevo bez náteru získa postupne prirodzený šedý odtieň
a nie je nutné zaisťovať jeho údržbu. Podľa požiadavky, drevo
ošetrujeme ochranným olejovým náterom.
Ďalšie materiály na našich výrobkoch
- liatinové dielce, ktoré sú súčasťou lavičiek, košov, orientačných
systémov a informačných tabuľ, lakujeme vypaľovanou
farbou
- bezpečnostné kalené sklo používame na zvislé a strešné výplne
prístreškov
- nerozbitný plný polykarbonát je alternatíva zvislých výplní na
prístreškoch Tubo
- dutinkový polykarbonát nájdete na strešných výplniach
prístreškov
- smrekovú bio-dosku používame na bočniciach a dverách
cykloboxov, ošetrované lazúrou
- obojstranne lakovaný trapézový plech tvorí strechu cykloboxu
- nerezová oceľ hlavne na spojovací materiál
Farebnosť ocele, liatiny a dreva je možné vybrať podľa našich
vzorkovníkov, po dohode je možné zvoliť iné požadované farby.
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IKS

design / Martin Starý

stojany na bicykle

Jednoducho vyzerajúca, no do detailu
premyslená konštrukcia stojanu IKS
umožňuje

jednoducho

zaparkovať

bicykel tak, aby nebol poškodený.
Vysoké

zábradlie

naviac

umožňuje

jednoduché uzamknutie bicykla.
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Vďaka trom oporným bodom bezpečne fixuje bicykel,

Vďaka stabilite bicykla v stojane je ľahké zaparkovať

nezasahuje pritom do brzdových kotúčov ani iných

bicykel s dieťaťom, alebo s nákladom. Bicykel sa

častí bicykla. Bicykel sa opiera iba o plášť.

nemôže prevrátiť na bok a ani sa nijako nenakláňa.

E-IKS

- zo špeciálnou úpravou na zabudovanie

elektroniky pre nabíjanie elektrických bicyklov.

IKS ONE - rovnaký princíp parkovania bicykla
stvorený pre variabilné zostavenie. Jednotlivé
stanovištia

sa

dajú

umiestniť

v

ľubovoľnej

vzdialenosti od seba, na šikmo, obojstranne alebo
v rôznych tvaroch...
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Tubo

design / Martin Starý

Robustná a jednoduchá opierka na bicykle
z trúbkovej konštrukcie. Vďaka kruhovému tvaru
si bicykle každej veľkosti nájdu dva oporné body
pre bezpečnú stabilitu.
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stojany na bicykle

Vincent

design / Michael Tomalík
Martin Starý

stojany na bicykle

Jednoduchú kovovú konštrukciu operadla na
bicykle Vincent dopĺňa prvok dreva, ktorý má
okrem estetickej funkcie najmä praktický význam.
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Cyklobox

boxy na bicykle

design / Martin Starý

Box pre bezpečnú úschovu bicyklov.

variant y uzamy kania

Robustný oceľový rám vnútri dverí a trojbodový

- zámok FAB

bezpečnostný uzamykací systém, to všetko chráni

- mincový zámok

box proti zlodejom.

- elektronický zámok

Zaoblená strecha z trapézového plechu dodáva
nielen zaujímavý vzhľad cykloboxu, ale taktiež
elegantne rieši odtok vody. Smreková trojvrstvová
doska na bočniciach a dverách dotvára špecifický
vzhľad cykloboxu.
Vnútri boxu sú zabudované dve koľajnice na
pohodlné vedenie parkovaných bicyklov. Pokiaľ

v y bavenie
- 2 koľajnice alebo oceľový zinkovaný
rošt
- 4 háčiky na zavesenie prilby a iných
vecí
- trojzásuvka - iba u cykloboxov s
elektronickým zámkom (pokiaľ nie sú

má byť box využitý pre úschovu iných vecí, napr.
kočíkov, miesto koľajníc je umiestnený oceľový
rošt.
Boxy sa dajú zostaviť do ľubovoľne dlhého radu a
rad možno tiež dodatočne dopĺňať o ďalšie boxy.
Na výber sú tri varianty uzamykania.

napájané z VO)
- LED osvetlenie s detekciou pohybu - iba
u cykloboxov s elektronickým zámkom
počet mies t v jednom c y kloboxe
2
ot váranie d verí
pravé alebo ľavé
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Tubo

design / Martin Starý

Prístrešok na bicykle s trubkovou konštrukciou, ktorá
vychádza z podoby zástavkového prístrešku Tubo. Kvôli
zabezpečeniu ochrany bicyklov má však predĺženú
strechu a zadné stĺpiky sú preto väčšieho priemeru.
Prístrešok môže byť vybavený stojanmi na bicykle
z našej dielne.
Prístrešok je vybavený odtokom vody v zadnej stojine.

prístrešky na bicykle

Variant y
s bočnicami / bez bočníc
Zv islá v ý plň
bezpečnostné sklo
Strecha
dutinkový polykarbonát / bezpečnostné sklo
Počet modulov

Možné doplnk y

neobmedzený

osvetlenie

Prístrešok s opierkami Tubo
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S opierkami Vincent

Stojany IKS ONE umožňujú do rovnakého priestoru
umiestniť viac stanovíšť. Pokiaľ sú stojany striedavo
predsunuté, môžu byť bližšie pri sebe a bicykle nebudú
do seba narážať riadidlami. Stojany IKS ONE šetria
miesto.
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Uhlyk

design / Martin Starý

Prístrešok na bicykle s joklovou konštrukciou, ktorá
vychádza z podoby zastávkového prístrešku Uhlyk. Tento
prístrešok je vzhľadom k svojej konštrukcii vhodný aj do
vyšších polôh, únosnosť strechy zodpovedá minimálne
snehovej oblasti číslo 4.
Prístrešok je vybavený odtokom vody v zadnej stojine.

prístrešky na bicykle

Variant y
bočnice š. 1400 mm / zúžené bočnice š. 800 mm
Zv islá v ý plň
bezpečnostné sklo
Strecha

dutinkový polykarbonát /

bezpečnostné sklo / trapézový plech
Počet modulov
2 moduly / 3 moduly / násobky 2 a 3
Možné doplnk y
osvetlenie

Prístrešok Uhlyk so strechou

Přístřešek Uhlyk

z dutinkového polykarbonátu

s trapézovou strechou

Prístrešok so sklenenou strechou a stojany na bicykle IKS
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Prístrešok s opierkami pripevnenými ku konštrukcii.
Operadlá sú opatrené drevenými hranolmi pre zaistenie
bezpečnejšieho kontaktu zaparkovaných bicyklov.

Vo variante s ukotvením na povrch terénu
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Tubo

design / Martin Starý

Zástavkový prístrešok Tubo má robustnú trubkovú
konštrukciu.

Vďaka

jej

vysokej

pevnosti,

ponúka

možnosť postaviť čakáreň aj bez bočníc, pokiaľ je nutné
využiť miesto na prechod. Zároveň sa prístrešok dá
postaviť z ľubovoľného počtu modulov. Na veterných
stanovištiach sa naopak viac oplatí čakáreň s prednou
zástenou.
Prístrešok je vybavený odtokom vody v zadnej stojine.
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zastávkové prístrešky

Variant y
s bočnicami / bez bočníc / s prednou zástenou
Zv islé v ý plne
bezpečnostné sklo / nerozbitný polykarbonát / HPL doska
Strecha
dutinkový polykarbonát / bezpečnostné sklo
Počet modulov

Možné doplnk y

neobmedzený

osvetlenie, vitrína, polepenie
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Uhlyk
Prístrešok

Uhlyk

so

design / Martin Starý

zaujímavo

riešenou

joklovou

konštrukciou umožňuje zvoliť čakáreň celú presklennú,
alebo so zadnou stenou z dreva. Pri prístrešku Uhlyk
je dôraz kladený na dosiahnutie čo najlepšej ochrany
pred nepriaznivým počasím, a preto sú medzery medzi
konštrukciou a výplňami čo najviac minimalizované.
Výhodou sú taktiež delené výplne, v prípade ich
poškodenia, alebo rozbitia je možné vymeniť iba zničenú
časť.
Prístrešok je vybavený odtokom vody v zadnej stojine.
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zastávkové prístrešky

Variant y
bočnice š. 1400 mm / zúžené bočnice š. 800 mm
Z adná z v islá v ý plň

Bočná

bezpečnostné sklo / drevo bezpečnostné sklo
Strecha
dutinkový polykarbonát / bezpečnostné sklo
Počet modulů

Možné doplnk y

2 moduly / 3 moduly osvetlenie, vitrína, polepenie
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Spirit

lavičky

design / Petr Starý

Primárnym prvkom lavičky Spirit je rovnostranný
trojuholník.

Základňu

trojuholníkového

tvaru

tvorí

podstava z hladkého betónu. Táto betónová podstava je
krytá drevenou časťou na sedenie lebo môže byť využitá
ako nádoba na rastliny. Medzi betónové základne sa dajú
vložiť drevené lichobežníkové sedacie časti. Tie sa môžu
z trojuholníkovej základne rozbiehať do jedného, dvoch
alebo aj troch smerov a ďalej na seba nadväzovať ďalšou
betónovou podstavou, ktorá opäť poskytuje rovnaké
možnosti napojenia.

Lichobežníková sediaca časť
50

0 mm

s naznačením pomyselných
trojuholníkov. Na výber
v troch dĺžkach.

50
0m
m
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1000 / 1500 / 2000 mm

V sieti s rovnostrannými trojuholníkmi si môžete
predstaviť prakticky akýkoľvek tvar a presne v takom
tvare je možné poskladať aj lavičku.
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Foca

design / Martin Starý

Atraktívna parková lavička, ktorej elegantný tvar zapadne
takmer do každého vonkajšieho priestoru. K vytvoreniu
pôsobivého vzhľadu využíva spojenie troch tradičných
materiálov - liatiny, ocele a dreva. Dokonalé zaoblenie
sediacich aj opierkových latiek zaručuje maximálne
pohodlie a bezpečnosť.
Spojením s ostatnými prvkami mobiliáru Foca pomáha
vytvoriť pôvabný exteriérový priestor.
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lavičky a stoly

Dĺžka

Variant y

lavičky: 600 / 1300 / 1700 mm
stôl: 600 / 1300 / 1700 mm
s operadlom

b ez operadla

s tôl
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Foca oblúková
design / Martin Starý
Oblúkové lavičky Foca vytvoria z odpočinkového
miesta príjemný komunikačný priestor. Aby si ľudia
boli bližšie, môžeme vytvoriť polkruh, celý kruh
alebo dokonca špirálu. Naopak môžeme lavičku
nechať len tak sa pozvoľna vlniť priestorom. Fantázií
sa medze nekladú a lavička Foca premení obyčajný
vonkajší priestor na zaujímavý a neobyčajný.

Vnútorný polomer sediacej časti
500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm
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lavičky

Lomeno

lavičky

design / Michael Tomalík

Lavičky Lomeno tvoria vďaka premyslenej ohýbanej
konštrukcii jedinečný prvok mobiliáru. Zároveň tieto
dômyselné ohyby ocele zaručujú lavičke vysokú pevnosť
a odolnosť pri malej hmotnosti. Široká sedacia časť aj
operadlo z drevených dosiek zaistí maximálne pohodlie.
Lavičky Lomeno podtrhnú moderný vzhľad vonkajších
priestorov ale taktiež aj napríklad nákupných centier.

Variant y

s operadlom

Dĺžka
600 / 1400 / 1800 mm

bez operadla

23

Iconi

lavičky a stoly

design / Martin Starý

Rad mobiliáru ICON je inšpirovaný klasickým tvarom

Rôzne varianty a dĺžky tohto ikonicky tvarovaného

obľúbených lavičiek z časov dávno minulých, ale v

mobiliáru ponúkajú veľa možností pre umiestnenie

modernom prevedení. Ohýbaná trúbková konštrukcia

na verejné priestranstvá, do parkov, na námestí i na

a husto osadené drevené lamely zaručujú pohodlie a

detské na ihrisko. Krásne však vynikne tiež na terasách

pevnosť.

a záhradách rodinných domov.

Dĺžka

Variant y

lavičky: 595 / 1200 / 1800 mm
stôl: 595 / 1200 / 1800 mm
s operadlom
s podr účkami
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s operadlom
bez podr účok

bez operadla
bez podr účok

s tôl

lehátko
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Vincent

lavičky a stoly

design / Michael Tomalík
Martin Starý

Lavičky Vincent svojim detailným spracovaním pôsobia

Lavičky možno pomocou rozširujúcich dielov zostavovať

jednoducho a moderne. Robustný vzhľad aj pevnosť im

do ľubovoľne dlhých línií.

dodáva masívna oceľová konštrukcia a drevene dosky.

Lavičky bez operadla a bez podrúčky vyrábame tiež

Príjemný dojem dotvára taktiež drevo na podrúčkach.

ako rohové a možno z nich vytvoriť aj uzavretú zostavu
v tvare štvorca alebo obdĺžnika.

Variant y

s operadlom
s podr účkami

bez operadla
s podr účkami

s operadlom
bez podr úček

bez operadla
bez podr úček

roh bez operadla
bez podrúček

Variant y roz širujúcich dielov lav ičiek V incent

s operadlom
s podr účkami
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bez operadla
s podr účkami

s operadlom
bez podr úček

bez operadla
bez podr úček

roh bez operadla
bez podrúček

s tôl
4 nohy

s tôl
2 nohy

s tôl
1 noha
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Beata

design / Radek Otevřel

Lavičky Beata tvoria tri línie prechádzajúce plynule
z

kovového

prvku

do

dreva.

Robustná

oceľová

konštrukcia aj masívna drevená sedacia časť zaručujú
jej vysokú odolnosť a pevnosť. Kompaktný čistý vzhľad
predurčuje lavičky Beata k umiestneniu do moderných
vonkajších priestorov, na námestia, do parkov aj do
nákupných centier.

Dĺžka
1500 / 2000 mm
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lavičky

Gratella

design / Radek Otevřel

lavičky

Lavičky Gratella sú zložené z pravidelne sa striedajúcich
rozmerovo rovnakých profilov dreva a oceli. Tým
dostávajú atraktívny vzhľad, ktorý sa uplatní v moderných
aj historických priestoroch. Umiestnenie drevených
sedacích lamiel na výšku robí lavičky vzdušné a zároveň
sa zvyšuje ich pevnosť a odolnosť.

Dĺžka
1600 mm
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Tubo

lavičky a stoly

design / Radek Otevřel
Martin Starý

Lavičky Tubo zaručujú svojimi oblými tvarmi vysokú
bezpečnosť a sú preto často využívané na detské
ihriská a odpočívadlá v prírode, na cyklistických trasách,
v parkoch. Pevná ohýbaná oceľová konštrukcia ľahko
odolá vandalom a príjemne zaoblené dosky v rohoch
sedacej časti aj operadla vytvárajú organický tvar lavičky.
Dá sa doplniť mnohými ďalšími prvkami rady mobiliáru
Tubo.

Dĺžka

Variant y

lavičky: 1700 / 2120 mm
stôl: 1460 / 1880 mm
s operadlom
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b ez operadla

s tôl

Vincent

design / Michael Tomalík
Martin Starý

Elegantné odpadkové koše Vincent sú tvorené čistými

odpadkové koše

Variant y

plochami kovovej konštrukcie, do ktorej sú vsádzané
lamely z masívneho dreva. Jednoduché hranaté tvary
výborne zapadajú do moderných častí miest a obcí. Nie
sú nápadné, iba citlivo dotvárajú daný priestor.
s o s t r ie škou

bez s t r ie šk y

Obe varianty v prevedení
bez popolníka alebo
s popolníkom.
Objem

71 litrov

31

Tubo
Odpadkový

kôš

odpadkové koše

design / Martin Starý

Tubo

valcového

tvaru

vyrábame

v mnohých variantách. U drevených košov je oceľová
konštrukcia

obložená

drevenými

lamelami,

plášť

celokovových košov je tvorený z oceľových guľatín.

Variant y

dre vený
s vekom

Objem

32

dre vený
s vekom
a s popolní kom

50 litrov

celokovov ý
s vekom

dre vený
b e z vek a

celokovov ý
b e z vek a

Foca

design / Martin Starý

odpadkové koše

Odpadkový kôš Foca je vďaka svojmu tvaru a kombinácii
troch tradičných materiálov – oceli, liatiny a dreva
obľúbeným prvkom do historických aj moderných
priestorov.

Objem

50 litrov

33

History

orientačný systém

Smerovky History pre chodcov boli navrhnuté tak, aby
svojim vzhľadom vhodne doplnili mobiliár predovšetkým
v

historických

a

kúpeľných

lokalitách.

Historickú

podobu smerovkám dodávajú taktiež spodné časti
stĺpov z liatiny. Pretože sa ale tieto okrasné stĺpy všade
nehodia, ponúkame k smerovkám History aj klasické
hladké stĺpiky.
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Rozmer smerov k y
700 x 100 mm

Olo

orientačný systém

Smerovky OLO pre chodcov uľahčia zorientovať vo Vašej
obci či meste turistom aj miestnym. Ich elegantný tvar
bez viditeľného spojovacieho materiálu skvele zapadne
do každého prostredia.
Rozmer smerov k y
745 x 120 mm
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Informačné tabule
Dajte vedieť každému, kto k vám zavíta, čo je u vás
krásneho a zaujímavého, nech už je to kúsok z histórie,
pamiatky, niečo zo súčasnosti či mapa okolia, to všetko
sa vojde na naše informačné tabule.

Zvislé informačné panely
Tabula s kovovým obvodovým rámom je pripevnená na
stojkách rôznych druhov, ktoré dávajú celému panelu
osobitý charakter. Podľa použitých stojok sú informačné
panely priradené k jednotlivým sériám nášho mobiliáru
a nesú taktiež ich názov.
Variant y

B ea t a
hranaté
s t ĺpik y
z oceľového
jok lového
prof ilu
8 0 x 6 0 mm

Tub o
oceľové
g úľate s t ĺpik y
s pr iemerom
6 0 mm

Rozmer t abule
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F oc a
s t ĺpik y
z oceľového L
prof ilu
5 0 x 5 0 mm
s v ložený m
dre vený m
hranolom

Ponáv k a
hranol y
z dub ového
dre va
16 0 x 16 0 mm

10 0 0 x 9 0 0 / 120 0 x 10 0 0 mm

informačné tabule
Pultové tabule
Pultové tabule na náučné chodníky a do miest a obcí
ako sprievodcovia po zaujímavostiach a pamiatkach.
Tabula s hliníkovým rámom je naklonená v určitom
uhle do vodorovnej roviny a je upevnená na jednej
stredovej nohe, alebo na dvoch bočných stojkách
podľa typu panelu. Pultové tabule sú navrhnuté tak,
aby svojim vzhľadom korešpondovali so zvislými
tabulami a mohli tak byť navzájom kombinované.

Variant y

Ponáv k a
na jednej nohe
z dub ového
hranolu
16 0 x16 0 mm

B ea t a
na d voch
lomených
nohách
6 0 × 4 0 mm

Rozmer plochy t abule
60 0 x 450 mm

Tabule History
Tabula History výborne zapadne do historických
častí miest a obcí. Svojim vzhľadom taktiež krásne
doplňuje napríklad kúpeľné centrá. Doska History
je vyrobená z liatiny a je umiestnená na okrasnom
liatinovom stĺpe alebo môže byť upevnená priamo
na fasáde budov.

Variant y

k pr ip e v neniu
na s tenu

na liat inovom
s t ĺpe

Rozmer
570 x 8 0 0 mm
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Foca

design / Martin Starý

venkajšie kvetináče

Vonkajšie nádoby na kvetiny Foca pomôžu rozžiariť každý
priestor. Oceľová konštrukcia s dreveným obložením.
Žardiniéry

Foca

vyrábame

taktiež

v

prevedení

so systémom samozavlažovania pre jednoduchšiu
starostlivosť o rastliny.
Rozmer y (š x d x v)

Variant y

S:

500 x 500 x 520 mm

M: 1200 x 500 x 520 mm
S
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M

L

L : 1200 x 1200 x 700 mm

Všetky varianty taktiež v prevedení
so samozavlažovaním.

Escape

mreže ku stromom

Ochranná mreža ku stromu zo šedej liatiny kruhového
alebo oválneho tvaru. Komplet sa skladá z liatinové
mreže a oceľového zváraného rámu, do ktorého sa
mreža priskrutkuje a zaistí tým proti krádeži.
Mreža s priemerom 1500 mm môže slúžiť aj ako

Variant y

pojazdová do hmotnosti 3,5 t. Jej oceľový rám je vyšší
a v celej ploche viac vystužený.
Na prianie zákazníka je možné odliatie mreže s vlastným
logom alebo erbom.

k r uh
ø 10 0 0 mm

ovál
15 0 0 x10 0 0 mm

k r uh
ø 15 0 0 mm
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Beata

fontánky s pitnou vodou

Pítka Beata hranatého tvaru pre poskytnutie pitnej
vody na verejných priestranstvách.
Fontánky s pitnou vodou sú vybavené tlakovým
ventilom, voda po stlačení po nejakú dobu tečie a
následne sa sama zastaví.
Súčasťou pítka je liatinová odtoková mreža.
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Escape

fontánky s pitnou vodou

Pítko Escape valcového tvaru vhodné do parkov, na
ihrisko, na námestí ...
Pítka sú vybavené tlakovým ventilom, voda po
stlačení po nejakú dobu tečie a následne sa sama

Variant y

zastaví.
Súčasťou

pítka

je

kruhová

alebo

polkruhová

liatinová odtoková mreža. Mrežu rovnakého vzhľadu
vyrábame tiež ako ochrannú mrežu ku stromom.
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k r uhová
mře ž a

polk r uhová
mre ž a

Tubo, Lomeno

zahradzovacie stĺpiky

Zahradzovacie stĺpiky v dvoch prevedeniach – guľaté
a hranaté, aby sa dali vhodne kombinovať s ostatnými
prvkami mobiliáru. Stĺpik je opatrený farebnou retro
reflexnou fóliou, ktorá znásobuje žiadanú bezpečnosť
pohybu chodcov. Na prianie sa dá stĺpik doplniť očkami
na zavesenie reťaze.
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Tubo

Lomeno

Rozmer y
priemer : 89 mm

Rozmer y
8 0 x 8 0 mm

v ý ška: 110 0 mm

v ý ška: 110 0 mm

Tubo

plochy na plagáty

Plocha na plagáty poskytne priestor využiteľný pre
všetkých, ktorý chcú niečo poskytnúť, oznámiť alebo
nájsť. Je to zároveň dobrý spôsob, ako tieto informácie
koncentrovať na určené miesta a obmedziť tým
vylepovanie plagátov na miesta, ktoré chcete zachovať
čisté.

Plochy na plagáty je možné spájať a zostavovať tak
radu, alebo ich rozmiestniť do rôznych konfigurácií.
Rozmer y v ý lepovej plochy
1250 x 1250 mm
1950 x 1250 mm
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Tradition, Classique
Kvalitné vitríny vhodné do vonkajšieho prostredia.
Vitríny môžu byť umiestnené na fasády budov, alebo
na samostatných stĺpoch. Je možné kombinovať vitríny
v jednej rade s plochou na plagáty, alebo informačnou
tabulou. Magnetické pozadie pre komfortnú výmenu

vonkajšie vitríny

Rozmery
na výber mnoho veľkostí
Hĺbka vitríny
Tradition - 30 mm

listov, rám vitrín eloxovaný hliník, alebo lakovaný

Classique - 58 mm

vo vybraných farbách RAL.

Výplň dverí
Tradition - špeciálne plexisklo
Classique - bezpečnostné sklo
Doplnky
osvetlenie, nápisy
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