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520 x 520 x 955 mm

220 kg

Typ: 7378   Betónový kôš

1000 x 500 x 500 mm

290 kg

Typ: 7381   Nádoba na kvetiny

600 x 600 x 550 mm

175 kg

Typ: 7380   Nádoba na kvetiny

600 x 600 x 300 mm

100 kg

Typ: 7379   Nádoba na kvetiny

Betónový kôš
- Kôš je možné vybaviť vložkou z pozink. plechu.

- Výhodou je predovšetkým vysoká hmotnosť a tým daná mechanická odolnosť.

1650 x 400 x 450 mm

220 kg

Typ: 7377   Betónová lavica

Vysoká odolnosť voči 

vandalizmu

BETÓNOVÝ PROGRAM PROTI VANDALIZMU

Zostava
betónového
stola a lavice
- Konštrukciu stola aj

lavice tvorí armovaný
betónový diel
s povrchovou úpravou
z tryskaného betónu.

- Doska stola aj sedadlo
lavice sú vyrobené
z recyklovateľného
bezúdržbového
plastu, ktorý sa
vyznačuje extrémne
vysokou mechanickou
odolnosťou,
odolnosťou voči
poveternostným
vplyvom a dobrými
tepelno-izolačnými
vlastnosťami.

1600 x 650 x 780 mm

350 kg

Typ: 7376   Betónový stôl

Veko koša s popolníkom – lak
Typ: 6117-C1 (modré)
Typ: 6117-C2 (zelené)
Typ: 6117-C5 (hnedé)
Typ: 6117-C8 (sivé)

Cena 54,00 EUR

Veko koša – lak
Typ: 6117-A1 (modré)
Typ: 6117-A2 (zelené)
Typ: 6117-A5 (hnedé)
Typ: 6117-A8 (sivé)

Cena 39,00 EUR

Veko koša s popolníkom nerezové
Typ: 6117-CN

Cena 121,00 EUR

Nádoby na kvetiny Typ: 7379-7381

- Tieto betónové výrobky slúžia nie len ako nádoby
na kvetiny, ale aj ako zábrany či dekoratívne prvky.

- Sú vyrobené z kvalitného armovaného tryskaného
betónu.

- Zásadnou výhodou týchto výrobkov je
predovšetkým vysoká hmotnosť a tým daná extra
odolnosť voči vandalizmu alebo odcudzeniu.
S rovnakým povrchom nájdete v našej ponuke
ďalšie výrobky ako sú odpadkové koše, lavičky,
stojany na bicykle alebo zahradzovacie stĺpiky.

- Otvory na odtok vody na dne.

Typ: 6117-B
(Pozink. vložka)

Cena 21,00 EUR

308,00250,00126,00

99,00

147,00 163,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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