Mała
architektura
I POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

Wprowadzenie

Przedstawiamy Państwu nowy katalog małej architektury miejskiej. Znajdą w nim Państwo
wszystkie nasze produkty do wyposażenia miast i miejscowości, firm oraz przestrzeni
publicznych i niepublicznych. Szeroki asortyment obejmujący kosze na śmieci, ławki, źródełka
z wodą pitną, donice i wiaty stwarza duże pole wyboru niezależnie od tego, czy projektują
Państwo park lub wnętrze, czy też poszukują nowego wyposażenia miejskiej przestrzeni ulicznej.

Meva
Nasza firma powstała w 1898 roku i ma za sobą wiele ważnych dokonań. W ostatnich latach przeprowadziliśmy
duże zmiany nie tylko w zakresie asortymentu produktów, ale też samej struktury i koncepcji rynku oraz jego
zmieniających się potrzeb. Mamy na uwadze nie tylko dbałość o najwyższą jakość produktów z naszej oferty,
ale też wybieramy zrównoważone i efektywne energetycznie metody produkcji, które pozwalają ograniczyć ilość
odpadów, a także inwestujemy w nowoczesne technologie wytwórcze.
Tworzymy rozwiązania idealnie odpowiadające potrzebom naszych klientów. Bogaty asortyment wytwarzany przez
Meva i naszych partnerów daje klientom możliwość zakupu wszystkich potrzebnych produktów w jednym miejscu.

› INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
› KONSULTACJE
› MONTAŻ
› SERWIS I INSTALACJA
› DZIAŁ WZORNICTWA
› WEWNĘTRZNE
PROJEKTOWANIE
I PRODUKCJA
› PRODUKTY NA MIARĘ
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Stojaki na rowery
Praktyczne stojaki na rowery, szybkie i łatwe
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Wiaty, przystanki
Wysoka odporność na zużycie mechaniczne
i modułowość w celu ochrony przed
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Ścieżki rowerowe
i place zabaw
Wiaty modułowe ze zintegrowaną stacją
ładującą przeznaczone do montażu przy
ścieżkach rowerowych i placach zabaw.
Łatwość ładowania, czysta energia.

Uliczne kosze
na śmieci

Piękno przestrzeni publicznej zaczyna się od jej czystości. Nie wystarczy jednak,
aby kosz na śmieci był pojemny. Jego estetykę należy dopasować do otoczenia.
Aby to umożliwić, w tej części katalogu przedstawiamy kosze na śmieci w różnym
wzornictwie. Mogą Państwo wybierać między rozwiązaniami przeznaczonymi
do gromadzenia sortowanych i niesortowanych odpadów komunalnych
z materiałów najlepiej dopasowanych do otoczenia. Nasz asortyment obejmuje
kosze na śmieci z metalu, drewna lub betonu zgodnie z Państwa wyborem.

popielniczka

• 7367

• 7368

• 7370

• 7340

Centryczny kosz na śmieci

Wzmocniony kosz na śmieci

Potrójny kosz na śmieci Robust

Kosz na śmieci z popielniczką

Pojemność: 3×75 l
Wymiary: 730×730×1035 mm
Masa: 67 kg
Materiał: stal

Pojemność: 50+0,3 l
Wymiary: 540×326×1060 mm
Masa: 23 kg
Materiał: stal

Pojemność: 3×110 + 0,3 l
Wymiary: 1400×380×1060 mm
Masa: 88 kg
Materiał: stal

Pojemność: 90 l
Wymiary: 450×450×950 mm
Masa: 39 kg
Materiał: stal

• 7341-1

• 7764-1

• 7772-1

• 3800

• 3802

Kosz na odpady
sortowane

Trójkątny kosz osłonięty
na odpady sortowane

Trójkątny kosz nieosłonięty
na odpady sortowane

Kosz na śmieci Dzwonek

Kosz na śmieci Topol

Pojemność: 60 l
Wymiary: 440×280×930 mm
Masa: 17 kg
Materiał: stal

Pojemność: 45 l
Wymiary: 490×490×1090 mm
Masa: 29,1 kg
Materiał: stal ocynkowana

Pojemność: 45 l
Wymiary: 490×490 x 860 mm
Masa: 25 kg
Materiał: stal ocynkowana

Pojemność: 55 l
Wymiary: 658×220×868 mm
Masa: 12,6 kg
Materiał: stal nierdzewna

Pojemność: 55 l
Wymiary: 600×250×1000 mm
Masa: 13,1 kg
Materiał: stal nierdzewna

7341-2

7341-3

7341-4

7764-2

7764-4

7764-6

7772-2

7772-4

7772-6
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• 3465

• 3467

Podwójny kosz na śmieci na słupku

Osłonięty kosz na śmieci na słupku

Pojemność: 2×35 l
Wymiary: 831×351×948 mm
Masa: 16 kg
Materiał: stal

Pojemność: 35 l
Wymiary: 574×351×1005 mm
Masa: 12 kg
Materiał: stal

• 8244

• 8245

• 8190

Kosz na śmieci na słupku

Osłonięty kosz na śmieci na słupku

Kosz na śmieci Planum

Pojemność: 35 l
Wymiary: ø350×1000 mm
Masa: 19 kg
Materiał: żeliwo+stal

Pojemność: 35 l
Wymiary: ø350 ×1100 mm
Masa: 19 kg
Materiał: żeliwo+stal

Pojemność: 53 l
Wymiary: 400×300×940 mm
Masa: 40 kg
Materiał: stal

Więcej w sklepie internetowym www.meva-pol.com.
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• 8190-1

• 8190-4

• 8190-7

• 7576

• 4086

• 3669

• 3670

• 3834

Kwadratowy kosz na śmieci
z popielniczką i drewnianym
obramowaniem

Kwadratowy kosz na śmieci
z drewnianym obramowaniem

Kwadratowy kosz na śmieci Madrid
z obramowaniem imitującym drewno

Okrągły kosz na śmieci Barcelona
z obramowaniem imitującym drewno

Okrągły kosz na śmieci
z drewna egzotycznego

Pojemność: 65 l
Wymiary: 405×405×800 mm
Masa: 25 kg
Materiał: stal i drewno

Pojemność: 35 l
Wymiary: 350×350×780 mm
Masa: 20 kg
Materiał: stal

Pojemność: 37 l
Wymiary: ø400 ×755 mm
Masa: 22 kg
Materiał: stal

Pojemność: 40 l
Wymiary: ø460 ×700 mm
Masa: 18,6 kg
Materiał: drewno egzotyczne

Pojemność: 65 l
Wymiary: 410×410×940 mm
Masa: 27 kg
Materiał: stal i drewno

• 6117-A
Pokrywa do kosza betonowego
6117-A1
6117-A5

6117-A2
6117-A8 (szara)

• 6117

• 6117-B

• 6117-CN

• 3081

• 5130

Betonowy kosz na śmieci

ocynkowany wkład

Pokrywa z popielniczką do kosza
betonowego – stal nierdzewna

Betonowy kosz na śmieci Maxi

Ceramiczny kosz na śmieci

Pojemność: 110 l
Wymiary: ø550×905 mm
Masa: 260 kg
Materiał: beton

Pojemność: 65 l
Wymiary: ø480×850 mm
Masa: 77 kg
Materiał: ceramika

Pojemność: 52 l
Wymiary: ø520×800 mm
Masa: 220 kg
Materiał: beton

6117-C1
6117-C5

6117-C2
6117-C8 (szara)
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• 8059-2

• 8059-3

• 8059-9

• 8059-3-1

• 8059-3-2

• 8059-3-4

• 8059
Plastikowy kosz na śmieci
Pojemność: 50 l
Wymiary: 465×405×922 mm
Masa: 5,5 kg
Materiał: plastik

Więcej w sklepie internetowym www.meva-pol.com.
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BARDZO WYTRZYMAŁY
• 4122
Kosz na śmieci Landmark
Pojemność: 132,5 l
Wymiary: 545×516×1043 mm
Masa: 22 kg
Materiał: plastik

• 4122-2

• 4122-3

• 8059-3-9

BARDZO HIGIENICZNY

• 3822-Z

• 3823-Z

Kosz na psie odchody
z miejscem na worki

Kosz na psie odchody Fido
z miejscem na worki

Kosz na psie odchody Retriever
z miejscem na worki

Pojemność: 35 l
Wymiary: 439×248×1142 mm
Masa: 15,2 kg
Materiał: durapol

Pojemność: 25 l
Wymiary: 380×315×570 mm
Masa: 3,7 kg
Materiał: durapol

Pojemność: 35 l
Wymiary: 450×297×675 mm
Masa: 7,1 kg
Materiał: durapol i stalowa rynienka

11
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• 3821

DOSKONAŁY SYSTEM

Podziemne
pojemniki
na odpady
System pionowy: oszczędność miejsca
Wyobraźmy sobie pojemnik na odpady o pojemności pięciu
dużych kontenerów. Magia? Tak, dzięki podziemnym pojemnikom na odpady Meva. Na górze widać tylko nierzucający
się w oczy kiosk wrzutowy, natomiast pod powierzchnią jest
umieszczony duży kontener o pojemności do 5000 litrów.
W odróżnieniu od tradycyjnych koszy na odpady system
Meva nie zajmuje miejsca na ulicy. Nie wymaga wiaty ani
ogrodzenia. Cała konstrukcja jest wytrzymała i odporna
na warunki pogodowe, celowe niszczenie, a nawet pożar.
System wpisuje się w estetykę zarówno zabytkowych
dzielnic, jak i nowej zabudowy, dlatego cieszy się popularnością w Czechach i krajach Europy Zachodniej.

15 000 litrów

3 podziemne
pojemniki zastępują 15
dużych kontenerów

WYMIARY KONTENERÓW
Wysokość (mm)
Wymiary podstawy (mm)
Masa (kg)

2 m3

3 m3

4 m3

5 m3

1315

1315

1650

2010

1570×1540

1570×1540

1570×1540

1570×1540

290-420

350-490

400-530

450-590

BOLERO

MAMBO

FLAMENGO

Wymiary kiosku: 590×1100×590 mm
• klasyczny kiosk wrzutowy z uchylną
klapką
• materiały: stal nierdzewna, stal
metalizowana, farba syntetyczna
o dużej odporności
• na zamówienie inne warianty
kolorystyczne i klapki
• w yposażony w zamek

Wymiary kiosku: 585×902×594 mm
• otwieranie przyciskiem nożnym
• największa wygoda przy wyrzucaniu
odpadów dowolnego typu
• możliwość doboru kolorystyki
• z materiałów o dużej wytrzymałości

Wymiary kiosku: 590×1015×590 mm
• s olidny, z cylindryczną uchylną klapką,
do odbioru odpadów komunalnych
o dużych rozmiarach
•m
 ateriały: stal nierdzewna, stal
metalizowana, farba syntetyczna
o dużej odporności

MEVA: INTELIGENTNE MIASTO
INTELIGENTNE POJEMNIKI NA ODPADY
KEYLOADER
INTELIGENTNY POJEMNIK
NA ODPADY

MAXIPRESS
INTELIGENTNY KOSZ
NA ŚMIECI

PODZIEMNY POJEMNIK

Popularne materiały na podłoże

• kostka brukowa
układana
naprzemiennie

• blacha
aluminiowa
ryflowana

• blacha
aluminiowa
ryflowana
z powłoką
antypoślizgową

• kamień
naturalny
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Jak to działa
• Odpady można wrzucić do pojemnika po odblokowaniu go kartą
chipową.
• Czujnik pozwala sprawdzać zapełnienie pojemnika przez Internet.
• Zasilanie panelem fotowoltaicznym.
Korzyści
• Dzięki karcie chipowej z pojemnika mogą korzystać tylko osoby
uprawnione, np. mieszkańcy, firmy,
urzędy itp.
• System umożliwia elektroniczne
nagrywanie i analizę częstotliwości
korzystania z pojemników.
• Umieszczone wewnątrz czujniki
wskazują zapełnienie, co ułatwia
planowanie odbioru odpadów.

Jak to działa
• Odpady ulegają sprasowaniu
prasą o nacisku 100 MPa.
Prasa jest zasilana baterią solarną.
• Kosz posiada zabezpieczenie
przeciw uszkodzeniom, czujnik
zapełnienia oraz połączenie
z Internetem. Dodatkowo można
wyposażyć go w porty USB,
stację pogodową, Wi-Fi i czujniki
zanieczyszczenia powietrza.
Korzyści
• Prasa zwiększa pakowność kosza
trzy, a nawet pięciokrotnie.
• Czujnik zapełnienia pomaga
utrzymać ulice w czystości.

Jak to działa
•N
 a powierzchni znajduje się zwykły
kosz na śmieci połączony z podziemnym pojemnikiem o pojemności 750 l.
•P
 ojemnik jest opróżniany przy użyciu
ssawy śmieciarki (wyposażenie standardowe).
Korzyści
•M
 ieści kilkakrotnie więcej odpadów
niż zwykły kosz na śmieci.
•R
 zadszy odbiór odpadów → oszczędność pieniędzy i dbałość o środowisko.
•W
 ydajniejszy odbiór odpadów
w uczęszczanych i reprezentacyjnych
miejscach.
•O
 dporny na wandalizm → trwałość.

Więcej w sklepie internetowym www.meva-pol.com.

• regenerowana
guma

System
Modular

Nasz szeroki asortyment małej architektury miejskiej został poszerzony
o śmiałe wzornictwo opracowane we współpracy z młodymi, aspirującymi
projektantami. W ten sposób w naszym katalogu znalazły się oryginalne
produkty niedostępne w inny sposób na rynku, do których zalicza się system
występujący pod nazwą Modular. Umożliwia on modyfikowanie i składanie
poszczególnych produktów w pełnej zgodzie ze specyfikacją klienta.

• 8193

• 8192

Kosz na śmieci Modular

Stojak rowerowy Modular

Pojemność: 39,5 l
Wymiary: ø365×900 mm
Masa: 25 kg
Materiał: stal

Wymiary: 447×447×447 mm
Masa: 15,5 kg
Materiał: stal

• 8191
Ławka Modular
Wymiary: 1730×447×667 mm
Masa: 55 kg
Materiał: stal i plastik regenerowany

Więcej w sklepie internetowym www.meva-pol.com.
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Ławki

Przyjemne, komfortowe miejsce, gdzie można
usiąść i odpocząć: oto definicja parku, skweru czy
przestrzeni komercyjnej. Aby mogły spełniać ten cel,
regularnie dodajemy do naszego asortymentu ławki
coraz bardziej różnorodne pod względem kształtu,
wzoru i materiału. Znajdują się w nim ławki z metalu,
drewna egzotycznego i drzew iglastych oraz betonu
z listwami z regenerowanego plastiku. Wszystkie
ławki w naszym katalogu wyróżnia wysoka jakość
wykonania oraz łatwość montażu i konserwacji.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

• 8186

• 8187

• 8188

• 8189

Ławka Planum bez oparcia

Ławka Planum z oparciem

Ławka Planum bez oparcia

Ławka Planum z oparciem

Wymiary: 1500×443×443 mm
Masa: 50 kg
Materiał: stal i plastik regenerowany

Wymiary: 1500×482×860 mm
Masa: 63 kg
Materiał: stal i plastik regenerowany

Wymiary: 1500×443×443 mm
Masa: 45 kg
Materiał: stal i plastik regenerowany

Wymiary: 1500×479×860 mm
Masa: 61 kg
Materiał: stal i plastik regenerowany

ekskluzywne

• 3827

• 3829

• 3832

• 7970

Ławka NeoBarcino z oparciem

Ławka Bretana z oparciem

Ławka Roda z oparciem

Ławka Delta z oparciem

Wymiary: 1800×715×820 mm
Masa: 70 kg
Materiał: żeliwo i drewno egzotyczne

Wymiary: 1800×625×755 mm
Masa: 43 kg
Materiał: żeliwo i drewno egzotyczne

Wymiary: 2000×630×750 mm
Masa: 61 kg
Materiał: żeliwo i drewno egzotyczne

Wymiary: 1700×685×835 mm
Masa: 78 kg
Materiał: żeliwo i drewno egzotyczne

Więcej w sklepie internetowym www.meva-pol.com.
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• 7977

Nowoczesne
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Ławka Amsterdam bez oparcia
Wymiary: 1800×400×440 mm
Masa: 22 kg
Materiał: stal i drewno sosnowe

• 7974

• 7975

• 7976

• 7978

Ławka Stuttgart bez oparcia

Ławka Berlin z oparciem

Ławka Hamburg z oparciem i podłokietnikami

Ławka Rotterdam z oparciem

Wymiary: 1800×450×400 mm
Masa: 24 kg
Materiał: stal i drewno sosnowe

Wymiary: 1800×500×850 mm
Masa: 36 kg
Materiał: stal i drewno sosnowe

Wymiary: 1800×500×850 mm
Masa: 34 kg
Materiał: stal i drewno sosnowe

Wymiary: 1800×400×870 mm
Masa: 34 kg
Materiał: stal i drewno sosnowe

• 4031

• 4027

Ławka bez oparcia

Ławka z oparciem i podłokietnikami

Wymiary: 1600×510×470 mm
Masa: 32 kg
Materiał: stal i drewno

Wymiary: 1600×840×900 mm
Masa: 47 kg
Materiał: stal i drewno

• 4028

• 4029

Ławka podwójna z oparciem i podłokietnikami

Ławka z oparciem

Wymiary: 1600×1100×890 mm
Masa: 85 kg
Materiał: stal i drewno

Wymiary: 1600×720×870 mm
Masa: 25 kg
Materiał: stal i drewno

Więcej w sklepie internetowym www.meva-pol.com.
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Stylizowane

• 7136

• 7972

• 7973

Ławka Vienna z oparciem i podłokietnikami

Ławka Graz bez oparcia

Ławka Salzburg z oparciem

Wymiary: 1800×400×710 mm
Masa: 46,5 kg
Materiał: żeliwo i drewno

Wymiary: 1500×350×420 mm
Masa: 20 kg
Materiał: żeliwo i drewno sosnowe

Wymiary: 1800×625×730 mm
Masa: 40 kg
Materiał: żeliwo i drewno sosnowe

• 7926

• 7927

• 7928

Betonowa ławka bez oparcia

Ławka Concrete z oparciem

Stół Concrete

Wymiary: 1600×400×440 mm
Masa: 200 kg
Materiał: beton i plastik regenerowany

Wymiary: 1600×520×850 mm
Masa: 250 kg
Materiał: beton i plastik regenerowany

Wymiary: 1590×650×800 mm
Masa: 400 kg
Materiał: beton i plastik regenerowany

ODPORNE NA CELOWE NISZCZENIE
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Inne
elementy
architektury
miejskiej
Uzupełniające, ale nie mniej ważne elementy uzupełniające
wystrój przestrzeni publicznej. Znajdą tu Państwo źródełka
z wodą pitną, donice, betonowe ograniczniki, słupki, systemy
dla rowerów i wiaty o różnym przeznaczeniu. Elementy te są
wykonane z wytrzymałych materiałów: stali o wysokiej jakości
wykończenia, stali nierdzewnej i betonu.

Źródełka
z wodą pitną
• 3928

• 3929

Źródełko Inox

Źródełko z wodą pitną Atlas,
jednostronne

Źródełko z wodą pitną Atlas,
dwustronne

Wymiary: 300×300×1010 mm
Masa: 40 kg
Materiał: stal

Wymiary: 300×300×1010 mm
Masa: 94 kg
Materiał: stal

Wymiary: ø370×935 mm
Masa: 9 kg
Materiał: stal nierdzewna

23
Więcej w sklepie internetowym www.meva-pol.com.

• 3927

Donice

• 7964

• 7965

• 3851

Donica stalowa prostokątna

Donica stalowa okrągła Aro

Donica stalowa okrągła Esferica

Wymiary: 1000×425×520 mm
Masa: 43 kg
Materiał: stal

Wymiary: ø810×560 mm
Masa: 44 kg
Materiał: stal

Wymiary: ø930×470 mm
Masa: 26 kg
Materiał: stal
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• 7966

• 7967

• 3951

• 3952

Donica drewniana kwadratowa

Donica drewniana prostokątna

Wymiary: 600×600×450 mm
Masa: 28 kg
Materiał: drewno

Wymiary: 1000×500×450 mm
Masa: 34 kg
Materiał: drewno

Donica kwadratowa
z drewnianym obramowaniem

Donica okrągła
z drewnianym obramowaniem

Wymiary: 685×685×555 mm
Masa: 62 kg
Materiał: stal i drewno

Wymiary: ø870×555 mm
Masa: 68 kg
Materiał: stal i drewno

• 3592

• 3997

• 7380

Donica betonowa okrągła

Donica betonowa sześciokątna

Donica betonowa sześciokątna City

Wymiary: ø1000×430 mm
Masa: 400 kg
Materiał: beton

Wymiary: 600×600×300 mm
Masa: 100 kg
Materiał: beton

Wymiary: 600×600×550 mm
Masa: 175 kg
Materiał: beton zbrojony

• 4651

• 7381

• 4652

Donica betonowa prostokątna

Donica betonowa
prostokątna City

Donica betonowa kwadratowa

Wymiary: 1000×500×500 mm
Masa: 290 kg
Materiał: beton

Wymiary: 1000×500×500 mm
Masa: 290 kg
Materiał: beton zbrojony

Wymiary: 550×550×500 mm
Masa: 130 kg
Materiał: beton

Więcej w sklepie internetowym www.meva-pol.com.
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Betonowe
ograniczniki

Słupki

Więcej w sklepie internetowym www.meva-pol.com.
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• 3852

• 3854

• 4653

• 4654

Słupek stalowy
oddzielający Dalia

Słupek stalowy
oddzielający Hospitalet

Okrągły ogranicznik betonowy

Kwadratowy ogranicznik
betonowy

Wymiary: ø90×1000 mm
Wysokość po montażu: 800 mm
Masa: 5,4 kg
Materiał: stal i stal nierdzewna

Wymiary: ø95×1000 mm
Wysokość po montażu: 800 mm
Masa: 6,2 kg
Materiał: stal i stal nierdzewna

Wymiary: ø470×500 mm
Masa: 200 kg
Materiał: beton

Wymiary: 500×500×500 mm
Masa: 265 kg
Materiał: beton

Stojaki
na rowery

• 3999

• 7123

• 7122

• 7124

Betonowy stojak na rowery

Stalowy stojak na rowery

Bloczek betonowy

Stalowy stojak na rowery

Wymiary: 1500×500×250 mm
Liczba miejsc: 5
Masa: 300 kg
Materiał: beton

Wymiary: 960×550×320 mm
Liczba miejsc: 3
Masa: 14 kg
Materiał: stal ocynkowana
ogniowo

Wymiary: 250×600×250 mm
Masa: 90 kg
Materiał: beton

Wymiary: 1660×550×320 mm
Liczba miejsc: 5
Masa: 23 kg
Materiał: stal ocynkowana ogniowo

Więcej w sklepie internetowym www.meva-pol.com.
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Wiaty

Więcej w sklepie internetowym www.meva-pol.com.
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• 3818
Wiata osłaniająca stojaki na rowery lub pojemniki na odpady
Wymiary: 4600×2480×2426 mm
Masa: 279 kg
Materiał: stal ocynkowana ogniowo

Przystanki
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• 3721
Wiata przystankowa Napoli
Wymiary: 2500×1560×2680 mm
Masa: 345 kg
Materiał: stal, poliwęglan i aluminium

Osłony
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Osłony pomagają zadbać o estetykę
i uporządkować przestrzeń, chroniąc pojemniki
na odpady przed wpływem otoczenia. Nasze
produkty są dostępne w wielu wzorach
dopasowanych do potrzeb klientów.

Wiaty
na ścieżki
rowerowe
i place
zabaw
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Wiaty ze zintegrowaną stacją ładującą
wytwarzają czystą energię do ładowania rowerów
elektrycznych, telefonów, smartwatchów i innych
urządzeń elektrycznych. Obok stacji ładującej
można umieścić wygodne siedziska i stoły,
dzięki czemu wiaty idealnie nadadzą się do

montażu przy ścieżkach rowerowych lub placach
zabaw w mieście, wśród natury lub wszędzie
tam, gdzie dostęp do prądu jest utrudniony. Na
życzenie klienta wiaty i ich wyposażenie można
modyfikować odpowiednio do potrzeb.

• Dofinansowanie 85% kosztów
• Bez pozwolenia na budowę
• Zdalne sterowanie
• Niezależna stacja ładująca
(nie jest podłączona do sieci elektrycznej)

SIEDZIBA:
Meva-Pol Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 5B
Świdnica k/ Zielonej Góry
Tel.: 0048/68/ 32 27 840
meva.pol@meva.eu

www.meva-pol.com

