Mobiliář
A NÁDOBY NA ODPAD PRO MĚSTA A OBCE

Úvod

Přicházíme s novým katalogem zaměřeným na sortiment městského mobiliáře. V tomto
katalogu naleznete veškeré produkty určené jako vybavení pro města, obce, podniky a další
veřejná i neveřejná prostranství. Rozmanitost sortimentu v podobě odpadkových košů,
laviček, pítek, květináčů a přístřešků zajistí výběr každému, ať už připravujete výstavbu parku,
navrhujete prostranství budov nebo vybíráte nové vybavení pro ulice ve vašem městě či obci.

Meva
Naše společnost byla založena roku 1898. Od té doby jsme prošli mnoha vývojovými milníky. V uplynulých letech
došlo k razantním změnám nejen v portfoliu výrobků, ale také v samotné struktuře a chápání trhu včetně jeho
měnících se potřeb. Zaměřujeme se nejen na kvalitu nabízeného portfolia, ale také na udržitelnost zdrojů,
energetickou efektivitu při výrobě, minimalizaci odpadů a investice do moderních výrobních technologií.
Pomáháme s vývojem řešení na míru přímo zákazníkovi. Rozsáhlý sortiment z produkce Meva a dalších výrobních
partnerů dává našim zákazníkům jedinečnou příležitost uskutečnit veškeré nákupy od jednoho dodavatele.

› INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
› PORADENSTVÍ
› MONTÁŽ
› SERVIS A INSTALACE
› KONSTRUKČNÍ ODDĚLENÍ
› VLASTNÍ ODDĚLĚNÍ
PRO VÝVOJ A VÝROBU
› ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
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Venkovní
odpadkové
koše

Krása veřejného prostranství začíná úklidem odpadků. Nelze však pomýšlet pouze
na dostatek místa, ale také na to, aby odpadkový koš příliš nenarušoval své okolí.
Pro dosažení tohoto cíle naleznete v této sekci různá provedení odpadkových
košů. Vybírat můžete z řešení pro sběr tříděného i smíšeného komunálního
odpadu a z materiálů takové, jaké se nejlépe hodí pro dané prostředí. K dispozici
jsou vám produktové řady odpadkových košů z kovu, dřeva nebo betonu.

popelník

• 7367

• 7368

• 7370

Centrální odpadkový koš

Robustní odpadkový koš

Robustní odpadkový koš trojitý

Odpadkový koš s popelníkem

Objem: 3× 75 l
Rozměry: 730 × 730 × 1 035 mm
Hmotnost: 67 kg
Materiál: ocel

Objem: 50 + 0,3 l
Rozměry: 540 × 326 × 1 060 mm
Hmotnost: 23 kg
Materiál: ocel

Objem: 3× 110 + 0,3 l
Rozměry: 1 400 × 380 × 1 060 mm
Hmotnost: 88 kg
Materiál: ocel

Objem: 90 l
Rozměry: 450 × 450 × 950 mm
Hmotnost: 39 kg
Materiál: ocel

• 7340

Více v e-shopu www.mevatec.cz.

7

• 7341-1

• 7764-1

• 7772-1

• 3800

• 3802

Odpadkový koš na
tříděný odpad

Trojhranný odpadkový koš
na tříděný odpad se stříškou

Trojhranný odpadkový koš
na tříděný odpad bez stříšky

Odpadkový koš Zvonek

Odpadkový koš Topol

Objem: 60 l
Rozměry: 440 × 280 × 930 mm
Hmotnost: 17 kg
Materiál: ocel

Objem: 45 l
Rozměry: 490 × 490 × 1 090 mm
Hmotnost: 29,1 kg
Materiál: pozinkovaná ocel

Objem: 45 l
Rozměry: 490 × 490 x 860 mm
Hmotnost: 25 kg
Materiál: pozinkovaná ocel

Objem: 55 l
Rozměry: 658 × 220 × 868 mm
Hmotnost: 12,6 kg
Materiál: nerezová ocel

Objem: 55 l
Rozměry: 600 × 250 × 1 000 mm
Hmotnost: 13,1 kg
Materiál: nerezová ocel

7341-2

7341-3

7341-4

7764-2

7764-4

7764-6

7772-2

7772-4

7772-6

• 3465

• 3467

Odpadkový dvojkoš na stojině

Odpadkový koš se stříškou
na stojině

Objem: 2× 35 l
Rozměry: 831 × 351 × 948 mm
Hmotnost: 16 kg
Materiál: ocel

Objem: 35 l
Rozměry: 574 × 351 × 1 005 mm
Hmotnost: 12 kg
Materiál: ocel

Více v e-shopu www.mevatec.cz.
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• 8244

• 8245

• 8190

Odpadkový koš na stojině

Odpadkový koš se stříškou na stojině

Odpadkový koš Planum

Objem: 35 l
Rozměry: ø 350 × 1 000 mm
Hmotnost: 19 kg
Materiál: ocelovolitinová konstrukce

Objem: 35 l
Rozměry: ø 350 × 1100 mm
Hmotnost: 19 kg
Materiál: ocelovolitinová konstrukce

Objem: 53 l
Rozměry: 400 × 300 × 940 mm
Hmotnost: 40 kg
Materiál: ocel

• 8190-1

• 8190-4

• 8190-7

• 7576

• 4086

• 3669

• 3670

• 3834

Hranatý odpadkový koš
s dřevěnou výplní a popelníkem

Hranatý odpadkový koš
s dřevěnou výplní

Hranatý odpadkový koš Madrid
s výplní z imitace dřeva

Kulatý odpadkový koš Barcelona
s výplní z imitace dřeva

Kulatý odpadkový koš
z tropického dřeva

Objem: 65 l
Rozměry: 410 × 410 × 940 mm
Hmotnost: 27 kg
Materiál: ocel a dřevo

Objem: 65 l
Rozměry: 405 × 405 × 800 mm
Hmotnost: 25 kg
Materiál: ocel a dřevo

Objem: 35 l
Rozměry: 350 × 350 × 780 mm
Hmotnost: 20 kg
Materiál: ocel

Objem: 37 l
Rozměry: ø 400 × 755 mm
Hmotnost: 22 kg
Materiál: ocel

Objem: 40 l
Rozměry: ø 460 × 700 mm
Hmotnost: 18,6 kg
Materiál: tropické dřevo

Více v e-shopu www.mevatec.cz.
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• 6117-A
Víko pro betonový koš
6117-A1
6117-A5

6117-A2
6117-A8 (šedé)

• 6117

• 6117-B

• 6117-CN

• 3081

Betonový koš

pozinkovaná vložka

Víko s popelníkem pro
betonový koš – nerez

Betonový koš Maxi

Objem: 52 l
Rozměry: ø 520 × 800 mm
Hmotnost: 220 kg
Materiál: beton

6117-C1
6117-C5

6117-C2
6117-C8 (šedé)

Objem: 110 l
Rozměry: ø 550 × 905 mm
Hmotnost: 260 kg
Materiál: beton

• 5130
Keramický odpadkový koš
Objem: 65 l
Rozměry: ø 480 × 850 mm
Hmotnost: 77 kg
Materiál: keramika

• 8059-2

• 8059-3

• 8059-9

• 8059-3-1

• 8059-3-2

• 8059-3-4

• 8059
Odpadkový koš plastový
Objem: 50 l
Rozměry: 465 × 405 × 922 mm
Hmotnost: 5,5 kg
Materiál: plast

Více v e-shopu www.mevatec.cz.
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VYSOCE ODOLNÝ
• 4122
Odpadkový koš Landmark
Objem: 132,5 l
Rozměry: 545 × 516 × 1 043 mm
Hmotnost: 22 kg
Materiál: plast

• 4122-2

• 4122-3

• 8059-3-9

MAXIMÁLNĚ HYGIENICKÝ

• 3822-Z

• 3823-Z

Koš na psí exkrementy
se zásobníkem

Koš na psí exkrementy Fido
se zásobníkem

Koš na psí exkrementy Retriever
se zásobníkem

Objem: 35 l
Rozměry: 439 × 248 × 1 142 mm
Hmotnost: 15,2 kg
Materiál: plast Durapol

Objem: 25 l
Rozměry: 380 × 315 × 570 mm
Hmotnost: 3,7 kg
Materiál: plast Durapol

Objem: 35 l
Rozměry: 450 × 297 × 675 mm
Hmotnost: 7,1 kg
Materiál: plast Durapol a ocelový vhoz
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Více v e-shopu www.mevatec.cz.

• 3821

SYSTÉM TOP

Podzemní
kontejnery
Vertikální design šetří místo
Představte si odpadkový koš s kapacitou jako 5 velkých
kontejnerů. Přesně takové je kouzlo podzemních
kontejnerů Meva. Zatímco vy vidíte nenápadnou
vhazovací šachtu, pod chodníkem se ukrývá mimořádně
prostorný kontejner s objemem až 5 000 litrů.
Na rozdíl od klasických popelnic řešení Meva nezabírá
cenné místo na ulici. Také se obejde bez přístřešků nebo
oplocených ohrad. Celá konstrukce je velmi trvanlivá
a odolná jak proti povětrnostním vlivům, tak vandalům,
či dokonce požáru. Nenarušuje vzhled historických center
ani nové zástavby, a proto je tolik oblíbená a rozšířená
nejen v České republice, ale i v zemích západní Evropy.

15 000 litrů

3 podzemní kontejnery
nahradí 15 velkých
popelnic

ROZMĚRY NÁDOB
2 m3
Výška (mm)
Rozměr podstavy (mm)
Hmotnost (kg)

3 m3

4 m3

5 m3

1 315

1 315

1 650

2 010

1 570 × 1 540

1 570 × 1 540

1 570 × 1 540

1 570 × 1 540

290–420

350–490

400–530

450–590

BOLERO

MAMBO

FLAMENGO

Rozměry šachty: 590 × 1 100 × 590 mm
• klasická vhozová šachta
s odklápěcí horní částí
• materiál nerez, šopovaná ocel,
vysoce odolná syntetická barva
• barevné varianty a vhozy na přání
• opatřena zámkem

Rozměry šachty: 585 × 902 × 594 mm
• otevírání pomocí nášlapného systému
• maximální komfort při vhazování
všech typů odpadů
• barevné provedení dle přání zákazníka
• v yrobena z vysoce odolných
materiálů

Rozměry šachty: 590 × 1 015 × 590 mm
• r obustní šachta s bubnovým
vhozem pro sběr komunálního
odpadu velkých rozměrů
•m
 ateriál nerez, pokovená ocel,
vysoce odolná syntetická barva

CHYTRÉ KONTEJNERY
MEVA SMART CITY
CHYTRÝ KONTEJNER
KEYLOADER

CHYTRÝ ODPADKOVÝ KOŠ
MAXIPRESS

PODZEMNÍ KOŠ

Běžně používané krytiny pochozí plošiny

• zámková dlažba

• r ýhovaný
hliníkový plech

• r ýhovaný
hliníkový plech
s protiskluzovou
úpravou

• přírodní kámen
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Jak funguje?
• Vhození odpadu je možné
po odemknutí čipovou kartou.
• Součástí je senzor, který umožňuje
sledovat přes internet naplněnost
kontejneru.
• Energii dodává fotovoltaický panel.
Jaký má přínos?
• Díky čipové kartě mají
do kontejneru přístup pouze
autorizované osoby, např. rezidenti,
místní živnostníci, úřady atp.
• Systém umožňuje elektronickou
evidenci a následnou statistiku
o využívání nádob na odpad.
• Vnitřní senzory poskytují přehled
o naplnění kontejnerů, a dovolují
tak lépe plánovat svoz.

Jak funguje?
• Vhozený odpad prochází lisem
o vysokém výkonu 100 MPa.
Lis je poháněný akumulátorem
se solárním dobíjením.
• Koš je vybaven pojistkou proti
úrazu, senzorem naplnění a online
konektivitou. Dovybavit ho lze
také USB porty, meteostanicí,
WiFi a čidly znečištění ovzduší.
Jaký má přínos?
• Díky lisu se do něj vejde třiaž pětkrát více odpadu než
do stejně velkého koše.
• V kombinaci se senzorem naplnění
přispívá k pořádku v ulicích.

Jak funguje?
•N
 a povrchu je pouze klasický
odpadkový koš, kterým se odpad
vhazuje do podzemního zásobníku
o objemu 750 l.
• Vyprázdnění nádoby pomocí
vysávacího zařízení zametacího vozu
(běžné vybavení technických služeb).
Jaký má přínos?
• Několikanásobné navýšení kapacity
odpadkového koše.
•S
 nížení frekvence vývozu → úspora
nákladů a ochrana životního prostředí.
•M
 ožnost efektivního sběru odpadů
na velmi exponovaných místech.
•O
 dolné vůči vandalům → dlouhá
životnost.

Více na www.podzemni-kontejnery.cz.

• gumový recyklát

Polopodzemní
kontejnery
Molok®

ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŠETŘÍ MÍSTO

ŠETŘÍ PENÍZE

O 90 % menší frekvence
vyprazdňování odpadu =
méně paliva, méně emisí.

Kontejner o objemu 5 m3
se rovná 10 povrchovým
kontejnerům o objemu 600 l.

Menší četnost vyprazdňování
i návštěv pracovníků a menší
spotřeba paliva.

MolokDomino

MODERNÍ KLASIKA

NEPŘEKONATELNÝ PRO SVOU VARIABILITU

Kulatý model Molok je rozšířen po celém
světě již více než čtvrt století. Kombinuje
nadčasový design, vysokou kvalitu
a funkčnost. Dlouhé zkušenosti ukázaly,
že kontejner MolokClassic je vhodný pro
širokou škálu prostředí a umístění. Kontejnery
MolokClassic jsou příhodné všude, kde
potřebujete efektivní sběr odpadu.

Čtvercový tvar MolokDomino umožňuje spojovat
jednotlivé kontejnery do jedné sestavy a tím maximálně
ušetřit prostor. Jednotlivé kontejnery lze v závislosti
na modelu a velikosti těla kontejneru rozdělit na dvě
nebo tři části. To nabízí efektivitu prostoru, například na
sběrných místech recyklovatelných obalových materiálů.
V závislosti na typu kontejneru je podzemní část
z vláknobetonu nebo HD polyetylenu.

15
Více na www.podzemni-kontejnery.cz.

MolokClassic

Set
Modular

Designové projekty, které vyvíjíme s mladými designéry, rozšiřují široký
sortiment městského mobiliáře v naší nabídce. Díky této spolupráci
naleznete v našem katalogu originální výrobky. Jedním z těchto projektů
je set vybavení s názvem Modular. Tato modelová řada umožňuje
individuální úpravy a sestavení dle potřeb zákazníka.

• 8193

• 8192

Odpadkový koš Modular

Stojan na kola Modular

Objem: 39,5 l
Rozměry: ø 365 × 900 mm
Hmotnost: 25 kg
Materiál: ocel

Rozměry: 447 × 447 × 447 mm
Hmotnost: 15,5 kg
Materiál: ocel

Více v e-shopu www.mevatec.cz.
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• 8191
Lavička Modular
Rozměry: 1 730 × 447 × 667 mm
Hmotnost: 55 kg
Materiál: ocel a recyklovaný plast

Lavičky

Příjemné posezení je cílem každého parku,
městské části i okolí firem. Aby bylo možné tento
cíl naplnit, upravujeme pravidelně nabídku
laviček, tak aby si zákazník mohl vybrat z různých
tvarů, provedení i materiálů. V našem sortimentu
tak naleznete lavičky kovové, s tropickým
dřevem, se dřevem z jehličnatých stromů nebo
betonové s výplní z recyklovaného plastu. Veškeré
lavičky v naší nabídce jsou kvalitně zpracované,
jednoduše se udržují a snadno instalují.

NOVINKA

NOVINKA

• 8186

• 8187

• 8188

• 8189

Lavička bez opěradla Planum

Lavička s opěradlem Planum

Lavička bez opěradla Planum

Lavička s opěradlem Planum

Rozměry: 1 500 × 443 × 443 mm
Hmotnost: 50 kg
Materiál: ocel a recyklovaný plast

Rozměry: 1 500 × 482 × 860 mm
Hmotnost: 63 kg
Materiál: ocel a recyklovaný plast

Rozměry: 1 500 × 443 × 443 mm
Hmotnost: 45 kg
Materiál: ocel a recyklovaný plast

Rozměry: 1 500 × 479 × 860 mm
Hmotnost: 61 kg
Materiál: ocel a recyklovaný plast

19
Více v e-shopu www.mevatec.cz.

exkluzivní

• 3827

• 3829

• 3832

• 7970

Lavička s opěradlem NeoBarcino

Lavička s opěradlem Bretana

Lavička s opěradlem Roda

Lavička s opěradlem Delta

Rozměry: 1 800 × 715 × 820 mm
Hmotnost: 70 kg
Materiál: litina a tropické drřevo

Rozměry: 1 800 × 625 × 755 mm
Hmotnost: 43 kg
Materiál: litina a tropické dřevo

Rozměry: 2 000 × 630 × 750 mm
Hmotnost: 61 kg
Materiál: litina a tropické dřevo

Rozměry: 1 700 × 685 × 835 mm
Hmotnost: 78 kg
Materiál: litina a tropické dřevo

• 7977

krása borovice
Moderní

Rozměry: 1 800 × 400 × 440 mm
Hmotnost: 22 kg
Materiál: ocel a borovicové dřevo

Více v e-shopu www.mevatec.cz.
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Lavička bez opěradla Amsterdam

• 7974

• 7975

• 7976

• 7978

Lavička bez opěradla Stuttgart

Lavička s opěradlem Berlin

Lavička s opěradlem a područkami Hamburg

Lavička s opěradlem Rotterdam

Rozměry: 1 800 × 450 × 400 mm
Hmotnost: 24 kg
Materiál: ocel a borovicové dřevo

Rozměry: 1 800 × 500 × 850 mm
Hmotnost: 36 kg
Materiál: ocel a borovicové dřevo

Rozměry: 1 800 × 500 × 850 mm
Hmotnost: 34 kg
Materiál: ocel a borovicové dřevo

Rozměry: 1 800 × 400 × 870 mm
Hmotnost: 34 kg
Materiál: ocel a borovicové dřevo

• 4031

• 4027

Lavička bez opěradla

Lavička s opěradlem a područkami

Rozměry: 1 600 × 510 × 470 mm
Hmotnost: 32 kg
Materiál: ocel a dřevo

Rozměry: 1 600 × 840 × 900 mm
Hmotnost: 47 kg
Materiál: ocel a dřevo

Více v e-shopu www.mevatec.cz.
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• 4028

• 4029

Dvojlavička s opěradlem a područkami

Lavička s opěradlem

Rozměry: 1 600 × 1 100 × 890 mm
Hmotnost: 85 kg
Materiál: ocel a dřevo

Rozměry: 1 600 × 720 × 870 mm
Hmotnost: 25 kg
Materiál: ocel a dřevo

Více v e-shopu www.mevatec.cz.
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Historizující

• 7136

• 7972

• 7973

Lavička s opěradlem a područkami Vídeň

Lavička bez opěradla Graz

Lavička s opěradlem Salzburg

Rozměry: 1 800 × 400 × 710 mm
Hmotnost: 46,5 kg
Materiál: litina a dřevo

Rozměry: 1 500 × 350 × 420 mm
Hmotnost: 20 kg
Materiál: litina a borovicové dřevo

Rozměry: 1 800 × 625 × 730 mm
Hmotnost: 40 kg
Materiál: litina a borovicové dřevo

• 7926

• 7927

• 7928

Betonová lavička bez opěradla

Betonová lavička s opěradlem

Betonový stůl

Rozměry: 1 600 × 400 × 440 mm
Hmotnost: 200 kg
Materiál: beton a recyklovaný plast

Rozměry: 1 600 × 520 × 850 mm
Hmotnost: 250 kg
Materiál: beton a recyklovaný plast

Rozměry: 1 590 × 650 × 800 mm
Hmotnost: 400 kg
Materiál: beton a recyklovaný plast

ODOLNÉ PROTI VANDALISMU

Více v e-shopu www.mevatec.cz.

Betonové
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Ostatní
vybavení
měst a obcí

Okrajové, avšak neméně důležité prvky pro kompletní vybavení
veřejného prostranství. V této sekci naleznete nápojová pítka,
nádoby na květiny, betonové zábrany, zahrazovací sloupky,
vybavení pro cyklistiku a víceúčelové přístřešky. Pro výrobu
doplňkového vybavení bylo použito odolných materiálů – oceli
s kvalitní povrchovou úpravou, nerezové oceli a betonu.

Pítka

• 3928

• 3929

Nápojové pítko Inox

Nápojové pítko Atlas jednostranné

Nápojové pítko Atlas dvoustranné

Rozměry: ø 370 × 935 mm
Hmotnost: 9 kg
Materiál: nerezová ocel

Rozměry: 300 × 300 × 1 010 mm
Hmotnost: 40 kg
Materiál: ocel

Rozměry: 300 × 300 × 1 010 mm
Hmotnost: 94 kg
Materiál: ocel
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Více v e-shopu www.mevatec.cz.

• 3927

Květináče

• 7964

• 7965

• 3851

Ocelový obdélníkový
květináč Rectangular

Ocelový kruhový
květináč Aro

Ocelový kruhový
květináč Esferica

Rozměry: 1 000 × 425 × 520 mm
Hmotnost: 43 kg
Materiál: ocel

Rozměry: ø 810 × 560 mm
Hmotnost: 44 kg
Materiál: ocel

Rozměry: ø 930 × 470 mm
Hmotnost: 26 kg
Materiál: ocel

Více v e-shopu www.mevatec.cz.
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• 7966

• 7967

• 3951

• 3952

Dřevěný čtvercový květináč

Dřevěný obdélníkový květináč

Rozměry: 600 × 600 × 450 mm
Hmotnost: 28 kg
Materiál: dřevo

Rozměry: 1 000 × 500 × 450 mm
Hmotnost: 34 kg
Materiál: dřevo

Čtvercový květináč
s dřevěnou výplní

Kruhový květináč
s dřevěnou výplní

Rozměry: 685 × 685 × 555 mm
Hmotnost: 62 kg
Materiál: ocel a dřevo

Rozměry: ø 870 × 555 mm
Hmotnost: 68 kg
Materiál: ocel a dřevo

• 3592

• 3997

• 7380

Betonový kruhový květináč

Betonový šestihranný květináč

Betonový šestihranný květináč City

Rozměry: ø 1 000 × 430 mm
Hmotnost: 400 kg
Materiál: beton

Rozměry: 600 × 600 × 300 mm
Hmotnost: 100 kg
Materiál: beton

Rozměry: 600 × 600 × 550 mm
Hmotnost: 175 kg
Materiál: armovaný beton

Více v e-shopu www.mevatec.cz.
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• 4651

• 7381

• 4652

Betonový obdélníkový květináč

Betonový obdélníkový
květináč City

Betonový čtvercový květináč

Rozměry: 1 000 × 500 × 500 mm
Hmotnost: 290 kg
Materiál: beton

Rozměry: 1 000 × 500 × 500 mm
Hmotnost: 290 kg
Materiál: armovaný beton

Rozměry: 550 × 550 × 500 mm
Hmotnost: 130 kg
Materiál: beton

Betonové
zábrany

Sloupky

Více v e-shopu www.mevatec.cz.
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• 3852

• 3854

• 4653

• 4654

Ocelový zahrazovací
sloupek Dalia

Ocelový zahrazovací
sloupek Hospitalet

Kruhová betonová zábrana

Čtvercová betonová zábrana

Rozměry: ø 90 × 1 000 mm
Výška po zabudování: 800 mm
Hmotnost: 5,4 kg
Materiál: ocel a nerezová ocel

Rozměry: ø 95 × 1 000 mm
Výška po zabudování: 800 mm
Hmotnost: 6,2 kg
Materiál: ocel a nerezová ocel

Rozměry: ø 470 × 500 mm
Hmotnost: 200 kg
Materiál: beton

Rozměry: 500 × 500 × 500 mm
Hmotnost: 265 kg
Materiál: beton

Stojany na
jízdní kola

Více v e-shopu www.mevatec.cz.
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• 3999

• 7123

• 7122

• 7124

Betonový stojan na kola

Ocelový stojan na kola

Betonová bočnice

Ocelový stojan na kola

Rozměry: 1 500 × 500 × 250 mm
Počet stání: 5
Hmotnost: 300 kg
Materiál: beton

Rozměry: 960 × 550 × 320 mm
Počet stání: 3
Hmotnost: 14 kg
Materiál: žárově zinkovaná ocel

Rozměry: 250 × 600 × 250 mm
Hmotnost: 90 kg
Materiál: beton

Rozměry: 1 660 × 550 × 320 mm
Počet stání: 5
Hmotnost: 23 kg
Materiál: žárově zinkovaná ocel

Přístřešky

Více v e-shopu www.mevatec.cz.
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• 3818
Přístřešek pro stání jízdních kol nebo nádob
Rozměry: 4 600 × 2 480 × 2 426 mm
Hmotnost: 279 kg
Materiál: žárově zinkovaná ocel

Zastávky
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• 3721
Autobusová zastávka Napoli
Rozměry: 2 500 × 1 560 × 2 680 mm
Hmotnost: 345 kg
Materiál: ocel, polykarbonát a hliník

Stanoviště

32

Stanoviště slouží ke zvýšení estetiky
okolí, přehlednosti a ochraně
kontejnerů na sběr tříděného
odpadu před okolními vlivy. Nabízíme
řešení v různých provedeních dle
potřeb našich zákazníků.

Přístřešky pro
cyklostezky
a hřiště

33

Intuitivní přístřešky s integrovanou elektrárnou
vyrábějící čistou elektrickou energii, kterou můžete
využít pro nabíjení elektrokol, telefonů, chytrých
hodinek a dalších elektrospotřebičů. Dobíjecí
stanici je možné rozšířit o příjemné posezení

a zařízení pro občerstvení na jakékoliv cyklostezce
nebo hřišti, ať už ve městě, ve volné přírodě, či
kdekoliv, kde není dostupná přípojka elektrického
proudu. Nabízíme individuální řešení přístřešků
a jejich vybavení dle vašich požadavků.

• Možnost získání až 85% dotace.
• Nevyžaduje stavební povolení.
• Zařízení umožňuje vzdálenou správu.
• Zařízení je ostrovní (není připojené k síti).

Realizace

34

Nahoře zleva: podzemní kontejnery, parkové lavičky a pítko
Dole zleva: podzemní koš, lavička a odpadkové koše
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Nahoře zleva: přístřešek s dobíjením elektrokol, dřevěné květináče, stanoviště kontejnerů
Dole zleva: lavičky s tropickým dřevem, nerezové podzemní kontejnery
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