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520 x 520 x 955 mm

220 kg

Typ: 7378   Betonový koš

1000 x 500 x 500 mm

290 kg

Typ: 7381   Nádoba na květiny

600 x 600 x 550 mm

175 kg

Typ: 7380   Nádoba na květiny

600 x 600 x 300 mm

100 kg

Typ: 7379   Nádoba na květiny

Betonový koš
- Koš je možno vybavit vložkou z pozink. plechu.

- Výhodou je především vysoká hmotnost a tím daná mechanická odolnost.

1650 x 440 x 450 mm

220 kg

Typ: 7377   Betonová lavice

Vysoká odolnost proti 

vandalismu

BETONOVÝ PROGRAM PROTI VANDALISMU

Sestava
betonového
stolu a lavice
- Konstrukci stolu

i lavice tvoří armovaný
betonový díl
s povrchovou úpravou
z tryskaného betonu.

- Deska stolu i sedák
lavice jsou vyrobeny
z recyklovatelného
bezúdržbového
plastu, který se
vyznačuje extrémně
vysokou mechanickou
odolností, odolností
proti povětrnostním
vlivům a dobrými
tepelně izolačními
vlastnostmi.

1650 x 650 x 780 mm

350 kg

Typ: 7376   Betonový stůl

Nádoby na květiny Typ: 7379-7381

- Tyto betonové výrobky slouží nejen jako nádoby na
květiny, ale též jako zábrany či dekorativní prvky.

- Jsou vyrobeny z kvalitního armovaného tryskaného
betonu.

- Zásadní výhodou těchto výrobků je především
vysoká hmotnost a tím daná extra odolnost proti
vandalismu nebo odcizení. Ve stejném povrchu
naleznete v naší nabídce další výrobky jako jsou
odpadkové koše, lavičky, stojany na kola nebo
zahrazovací sloupky.

- Otvory pro odtok vody ve dně.

7 290,-6 190,-2 990,-

2 299,-

3 290,- 3 799,-

Víko koše s popelníkem - lak
Typ: 6117-C1 (modré)
Typ: 6117-C2 (zelené)
Typ: 6117-C5 (hnědé)
Typ: 6117-C8 (šedé)

Cena 1 399,-

Víko koše - lak
Typ: 6117-A1 (modré)
Typ: 6117-A2 (zelené)
Typ: 6117-A5 (hnědé)
Typ: 6117-A8 (šedé)

Cena 999,-

Víko koše s popelníkem – nerez
Typ: 6117-CN

Cena 2 999,-

Typ: 6117-B
(Pozink. vložka)

Cena 519,-
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