Mobiliár
A NÁDOBY NA ODPAD PRE MESTÁ A OBCE

Úvod

Prichádzame s novým katalógom zameraným na sortiment mestského mobiliára. Ponúkame
vám bohatý výber výrobkov, ktoré sú určené ako vybavenie pre mestá, obce, podniky a ďalšie
verejné aj neverejné priestranstvá. Nájdete v ňom odpadkové koše, lavičky, pitné fontány,
kvetináče a prístrešky, pestrý sortiment výrobkov, z ktorých si vyberie každý, kto pripravuje
výstavbu parku, navrhuje priestranstvo budov alebo vyberá nové vybavenie pre ulice vo
svojom meste či obci.

Meva
Naša spoločnosť bola založená v roku 1898. Od tej doby sme prešli mnohými vývojovými míľnikmi.
V uplynulých rokoch sme uskutočnili razantné zmeny nielen v portfóliu výrobkov, ale aj v samotnej štruktúre
a chápaní trhu vrátane jeho meniacich sa potrieb. Zameriavame sa hlavne na kvalitu ponúkaného portfólia,
ale veľkú pozornosť venujeme aj udržateľnosti zdrojov, energetickej efektivite pri výrobe, minimalizácii
odpadov a investíciám do moderných výrobných technológií.
Ponúkame riešenia na mieru priamo pre zákazníka a pracujeme na ich ďalšom zdokonaľovaní. Rozsiahly
sortiment z výroby spoločnosti Meva a ďalších partnerov výrobných firiem poskytuje našim zákazníkom
jedinečnú príležitosť realizovať všetky nákupy od jedného dodávateľa.

› INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
› PORADENSTVO
› MONTÁŽ
› SERVIS A INŠTALÁCIA
› KONŠTRUKČNÉ ODDELENIE
› VLASTNÉ ODDELENIE
PRE VÝVOJ A VÝROBU
› ZÁKAZKOVÁ VÝROBA
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Stojany
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elektrárňou pre cyklotrasy a ihriská.
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Vonkajšie
odpadkové
koše

Krása verejného priestranstva začína upratovaním odpadkov. Ale nestačí
myslieť iba na to, aby mal odpadkový kôš dostatok miesta, ale hlavne na to,
aby svojím vzhľadom príliš nenarušoval okolie. Inšpiráciou pre vás, aby ste
mohli splniť tento cieľ, budú určite rôzne vyhotovenia odpadkových košov,
ktoré nájdete v tejto sekcii. Vyberať môžete nielen z riešení pre zber triedeného
alebo zmiešaného komunálneho odpadu, ale tiež z materiálov, ktoré budú
najvhodnejšie pre určité prostredie. K dispozícii máte celé výrobkové rady
odpadkových košov z kovu, dreva alebo betónu.

popolník

• 7367

• 7368

• 7370

• 7340

Centrálny odpadkový kôš

Robustný odpadkový kôš

Robustný odpadkový kôš trojitý

Odpadkový kôš s popolníkom

Objem: 3× 75 l
Rozmery: 730 × 730 × 1 035 mm
Hmotnosť: 67 kg
Materiál: oceľ

Objem: 50 + 0,3 l
Rozmery: 540 × 326 × 1 060 mm
Hmotnosť: 23 kg
Materiál: oceľ

Objem: 3× 110 + 0,3 l
Rozmery: 1 400 × 380 × 1 060 mm
Hmotnosť: 88 kg
Materiál: oceľ

Objem: 90 l
Rozmery: 450 × 450 × 950 mm
Hmotnosť: 39 kg
Materiál: oceľ

• 7341-1

• 7764-1

• 7772-1

• 3800

• 3802

Odpadkový kôš
na triedený odpad

Trojhranný odpadkový kôš
na triedený odpad so strieškou

Trojhranný odpadkový kôš
na triedený odpad bez striešky

Odpadkový kôš Zvonček

Odpadkový kôš Topoľ

Objem: 60 l
Rozmery: 440 × 280 × 930 mm
Hmotnosť: 17 kg
Materiál: oceľ

Objem: 45 l
Rozmery: 490 × 490 × 1 090 mm
Hmotnosť: 29,1 kg
Materiál: pozinkovaná oceľ

Objem: 45 l
Rozmery: 490 × 490 × 860 mm
Hmotnosť: 25 kg
Materiál: pozinkovaná oceľ

Objem: 55 l
Rozmery: 658 × 220 × 868 mm
Hmotnosť: 12,6 kg
Materiál: nehrdzavejúca oceľ

Objem: 55 l
Rozmery: 600 × 250 × 1 000 mm
Hmotnosť: 13,1 kg
Materiál: nehrdzavejúca oceľ

7341-2

7341-3

7341-4

7764-2

7764-4

7764-6

7772-2

7772-4

7772-6

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.
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• 3465

• 3467

Odpadkový dvojitý kôš na stojane

Odpadkový kôš so strieškou
na stojane

Objem: 2× 35 l
Rozmery: 831 × 351 × 948 mm
Hmotnosť: 16 kg
Materiál: oceľ

Objem: 35 l
Rozmery: 574 × 351 × 1 005 mm
Hmotnosť: 12 kg
Materiál: oceľ

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.
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• 8244

• 8245

• 8190

Odpadkový kôš na stojane

Odpadkový kôš so strieškou na stojane

Odpadkový kôš Planum

Objem: 35 l
Rozmery: ø 350 × 1 000 mm
Hmotnosť: 19 kg
Materiál: oceľoliatinová konštrukcia

Objem: 35 l
Rozmery: ø 350 × 1 100 mm
Hmotnosť: 19 kg
Materiál: oceľoliatinová konštrukcia

Objem: 53 l
Rozmery: 400 × 300 × 940 mm
Hmotnosť: 40 kg
Materiál: oceľ

• 8190-1

• 8190-4

• 8190-7

• 7576

• 4086

• 3669

• 3670

• 3834

Hranatý odpadkový kôš
s drevenou výplňou a popolníkom

Hranatý odpadkový kôš
s drevenou výplňou

Hranatý odpadkový kôš Madrid
s výplňou z imitácie dreva

Guľatý odpadkový kôš Barcelona
s výplňou z imitácie dreva

Guľatý odpadkový kôš
z tropického dreva

Objem: 65 l
Rozmery: 410 × 410 × 940 mm
Hmotnosť: 27 kg
Materiál: oceľ a drevo

Objem: 65 l
Rozmery: 405 × 405 × 800 mm
Hmotnosť: 25 kg
Materiál: oceľ a drevo

Objem: 35 l
Rozmery: 350 × 350 × 780 mm
Hmotnosť: 20 kg
Materiál: oceľ

Objem: 37 l
Rozmery: ø 400 × 755 mm
Hmotnosť: 22 kg
Materiál: oceľ

Objem: 40 l
Rozmery: ø 460 × 700 mm
Hmotnosť: 18,6 kg
Materiál: tropické drevo

• 6117-A
Veko na betónový kôš
6117-A1
6117-A5

6117-A2
6117-A8 (sivé)

• 6117

• 6117-B

• 6117-CN

• 3081

Betónový kôš

pozinkovaná vložka

Veko s popolníkom na
betónový kôš – nehrdzavejúca oceľ

Betónový kôš Maxi

Keramický odpadkový kôš

Objem: 110 l
Rozmery: ø 550 × 905 mm
Hmotnosť: 260 kg
Materiál: betón

Objem: 65 l
Rozmery: ø 480 × 850 mm
Hmotnosť: 77 kg
Materiál: keramika

Objem: 52 l
Rozmery: ø 520 × 800 mm
Hmotnosť: 220 kg
Materiál: betón

6117-C1
6117-C5

6117-C2
6117-C8 (sivé)

• 5130

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.

9

• 8059-2

• 8059-3

• 8059-9

• 8059-3-1

• 8059-3-2

• 8059-3-4

• 8059
Odpadkový kôš plastový
Objem: 50 l
Rozmery: 465 × 405 × 922 mm
Hmotnosť: 5,5 kg
Materiál: plast

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.
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VYSOKOODOLNÝ
• 4122
Odpadkový kôš Landmark
Objem: 132,5 l
Rozmery: 545 × 516 × 1 043 mm
Hmotnosť: 22 kg
Materiál: plast

• 4122-2

• 4122-3

• 8059-3-9

MAXIMÁLNE HYGIENICKÝ

• 3822-Z

Kôš na psie exkrementy
so zásobníkom

Kôš na psie exkrementy Fido
so zásobníkom

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

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

• 3823-Z
Kôš na psie exkrementy Retriever so zásobníkom
Objem: 35 l
Rozmery: 450 × 297 × 675 mm
Hmotnosť: 7,1 kg
Materiál: plast Durapol a oceľový kryt otvoru
na vhadzovanie
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Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.

• 3821

SYSTÉM TOP

Podzemné
kontajnery
Vertikálny dizajn šetrí miesto
Predstavte si odpadkový kôš s kapacitou piatich veľkých
kontajnerov. Presne toto dokáže vytvoriť systém podzemných
kontajnerov Meva. Zatiaľ čo vy vidíte iba nenápadnú
vhadzovaciu šachtu, pod chodníkom sa ukrýva mimoriadny
vysokokapacitný kontajner s objemom až 5 000 litrov.
Na rozdiel od klasických smetiakov riešenie Meva nezaberá
cenné miesto na ulici. Nepotrebuje žiadne prístrešky ani
oplotené ohrady. Celá konštrukcia sa vyznačuje dlhou
životnosťou a je odolná voči poveternostným vplyvom, ale
aj proti vandalom, a dokonca aj požiarom. Nepôsobí rušivo
v historických mestských centrách, nenarušuje ani vzhľad
nových zástavieb – a to je dôvod, prečo je taká obľúbená
a rozšírená v Českej republike, ale aj v krajinách západnej Európy.

15 000 litrov

3 podzemné
kontajnery nahradia 15
veľkých smetiakov.

ROZMERY NÁDOB
Výška (mm)
Rozmer podstavy (mm)
Hmotnosť (kg)

2 m3

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

Rozmery šachty: 590 × 1 100 × 590 mm
• klasická šachta na vhadzovanie
s odklápacou vrchnou časťou
• materiál z nehrdzavejúcej ocele,
šopovaná oceľ, vysokoodolná
syntetická farba
• farebné varianty a vhadzovanie
na prianie
• zámka súčasťou výbavy

Rozmery šachty: 585 × 902 × 594 mm
• otváranie pomocou nášľapného
systému
• maximálny komfort pri vhadzovaní
všetkých druhov odpadov
• farebné varianty na želanie zákazníka
• v yrobená z vysokoodolných
materiálov

Rozmery šachty: 590 × 1 015 × 590 mm
• r obustná šachta s bubnovým
vhadzovaním na zber komunálneho
odpadu veľkých rozmerov
•m
 ateriál z nehrdzavejúcej ocele,
pokovovaná oceľ, vysokoodolná
syntetická farba

INTELIGENTNÉ KONTAJNERY
MEVA SMART CITY
INTELIGENTNÝ KONTAJNER
KEYLOADER

INTELIGENTNÝ ODPADKOVÝ KÔŠ
MAXIPRESS

PODZEMNÝ KÔŠ

Bežne používané a v praxi dôkladne overené krytiny
pojazdnej plošiny

• gumový recyklát

• zámková dlažba

• prírodný kameň

• r yhovaný
hliníkový plech

• r yhovaný
hliníkový plech
s protišmykovou
úpravou

Ako funguje?
• Vhodenie odpadu je možné
po odomknutí čipovou kartou.
• Súčasťou vybavenia je senzor,
ktorý umožňuje cez internet
sledovať naplnenosť kontajnera.
• Energiu dodáva fotovoltický panel.
Aké má výhody?
• Vďaka čipovej karte majú
do kontajnera prístup iba
autorizované osoby, a to napríklad
rezidenti, miestni živnostníci a úrady.
• Systém umožňuje elektronickú
evidenciu a na jej základe získanie
štatistických údajov o využívaní
nádob na odpad.
• Vnútorné senzory poskytujú
prehľad o naplnení kontajnerov,
a umožňujú tak lepšie plánovať
a organizovať zvoz odpadu.

Ako funguje?
• Vhodený odpad prechádza lisom
s vysokým výkonom 100 MPa.
Lis je poháňaný akumulátorom
so solárnym dobíjaním.
• Kôš je vybavený poistkou proti
úrazu, senzorom na kontrolu
naplnenia a online konektivitou.
Výbavu je možné rozšíriť aj
o USB porty, meteostanicu, WiFi
a snímače znečistenia ovzdušia.
Aké má výhody?
• Vďaka lisu sa do neho zmestí
3–5-krát viac odpadu ako
do rovnako veľkého koša.
• V kombinácii so senzorom na
kontrolu naplnenia prispieva
k lepšiemu udržiavaniu poriadku
na uliciach.

Ako funguje?
•N
 a povrchu sa nachádza iba klasický
odpadkový kôš, ktorým sa vhodený
odpad dostáva do podzemného
zásobníka s objemom 750 l.
• Nádoba sa vyprázdňuje pomocou
vysávacieho zariadenia zametacieho
vozidla (bežné vybavenie technických
služieb).
Aké má výhody?
• Niekoľkonásobne vyššia kapacita
odpadkového koša.
•Z
 níženie frekvencie vývozu → úspora
nákladov a ochrana životného
prostredia.
•M
 ožnosť efektívneho zberu odpadu
na veľmi exponovaných miestach.
•O
 dolnosť voči vandalom → dlhá
životnosť.

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.
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Set
Modular

Dizajnové projekty, ktoré vyvíjame spoločne s mladými dizajnérmi, rozširujú
široký sortiment mestského mobiliára v našej ponuke. Aj vďaka tejto
spolupráci nájdete v našom katalógu originálne výrobky. K uvedeným
projektom patrí skupina výrobkov pomenovaná Modular. Tento modelový
rad umožňuje individuálne úpravy a zostavenie podľa potrieb zákazníka.

• 8193

• 8192

Odpadkový kôš Modular

Stojan na bicykle Modular

Objem: 39,5 l
Rozmery: ø 365 × 900 mm
Hmotnosť: 25 kg
Materiál: oceľ

Rozmery: 447 × 447 × 447 mm
Hmotnosť: 15,5 kg
Materiál: oceľ

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.
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• 8191
Lavička Modular
Rozmery: 1 730 × 447 × 667 mm
Hmotnosť: 55 kg
Materiál: oceľ a recyklovaný plast

Lavičky

Každého návštevníka mesta poteší možnosť príjemného
posedenia v parku, v jednotlivých mestských častiach
aj v blízkosti firemných budov. Aby bolo možné tento
cieľ naplniť, upravujeme pravidelne našu ponuku
lavičiek, aby si zákazník mohol vybrať z rôznych tvarov,
vyhotovení a materiálov. V našom sortimente tak
nájdete lavičky kovové, s tropickým drevom, s drevom
z ihličnatých stromov alebo betónové s výplňou
z recyklovaného plastu. Je pre nás samozrejmé, že
všetky lavičky v našej ponuke sú kvalitne spracované,
ľahko sa montujú a ich údržba je jednoduchá.

NOVINKA

NOVINKA

• 8186

• 8187

• 8188

• 8189

Lavička bez operadla Planum

Lavička s operadlom Planum

Lavička bez operadla Planum

Lavička s operadlom Planum

Rozmery: 1 500 × 443 × 443 mm
Hmotnosť: 50 kg
Materiál: oceľ a recyklovaný plast

Rozmery: 1 500 × 482 × 860 mm
Hmotnosť: 63 kg
Materiál: oceľ a recyklovaný plast

Rozmery: 1 500 × 443 × 443 mm
Hmotnosť: 45 kg
Materiál: oceľ a recyklovaný plast

Rozmery: 1 500 × 479 × 860 mm
Hmotnosť: 61 kg
Materiál: oceľ a recyklovaný plast

17
Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.

exkluzívne

• 3827

• 3829

• 3832

• 7970

Lavička s operadlom NeoBarcino

Lavička s operadlom Bretana

Lavička s operadlom Roda

Lavička s operadlom Delta

Rozmery: 1 800 × 715 × 820 mm
Hmotnosť: 70 kg
Materiál: liatina a tropické drevo

Rozmery: 1 800 × 625 × 755 mm
Hmotnosť: 43 kg
Materiál: liatina a tropické drevo

Rozmery: 2 000 × 630 × 750 mm
Hmotnosť: 61 kg
Materiál: liatina a tropické drevo

Rozmery: 1 700 × 685 × 835 mm
Hmotnosť: 78 kg
Materiál: liatina a tropické drevo

• 7977

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.
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Lavička bez operadla Amsterdam

krása Moderné
borovíc

Rozmery: 1 800 × 400 × 440 mm
Hmotnosť: 22 kg
Materiál: oceľ a borovicové drevo

• 7974

• 7975

• 7976

• 7978

Lavička bez operadla Stuttgart

Lavička s operadlom Berlín

Lavička s operadlom Rotterdam

Rozmery: 1 800 × 450 × 400 mm
Hmotnosť: 24 kg
Materiál: oceľ a borovicové drevo

Rozmery: 1 800 × 500 × 850 mm
Hmotnosť: 36 kg
Materiál: oceľ a borovicové drevo

Lavička s operadlom
a lakťovými opierkami Hamburg
Rozmery: 1 800 × 500 × 850 mm
Hmotnosť: 34 kg
Materiál: oceľ a borovicové drevo

Rozmery: 1 800 × 400 × 870 mm
Hmotnosť: 34 kg
Materiál: oceľ a borovicové drevo

• 4031

• 4027

Lavička bez operadla

Lavička s operadlom a lakťovými opierkami

Rozmery: 1 600 × 510 × 470 mm
Hmotnosť: 32 kg
Materiál: oceľ a drevo

Rozmery: 1 600 × 840 × 900 mm
Hmotnosť: 47 kg
Materiál: oceľ a drevo

• 4028

• 4029

Dvojitá lavička s operadlom
a lakťovými opierkami

Lavička s operadlom

Rozmery: 1 600 × 1 100 × 890 mm
Hmotnosť: 85 kg
Materiál: oceľ a drevo

Rozmery: 1 600 × 720 × 870 mm
Hmotnosť: 25 kg
Materiál: oceľ a drevo

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.
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Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.
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Historizujúce

• 7136

• 7972

• 7973

Lavička s operadlom
a lakťovými opierkami Viedeň

Lavička bez operadla Graz

Lavička s operadlom Salzburg

Rozmery: 1 500 × 350 × 420 mm
Hmotnosť: 20 kg
Materiál: liatina a borovicové drevo

Rozmery: 1 800 × 625 × 730 mm
Hmotnosť: 40 kg
Materiál: liatina a borovicové drevo

Rozmery: 1 800 × 400 × 710 mm
Hmotnosť: 46,5 kg
Materiál: liatina a drevo

• 7927

• 7928

Betónová lavička bez operadla

Betónová lavička s operadlom

Betónový stôl

Rozmery: 1 600 × 400 × 440 mm
Hmotnosť: 200 kg
Materiál: betón a recyklovaný plast

Rozmery: 1 600 × 520 × 850 mm
Hmotnosť: 250 kg
Materiál: betón a recyklovaný plast

Rozmery: 1 590 × 650 × 800 mm
Hmotnosť: 400 kg
Materiál: betón a recyklovaný plast

Betónové

21

ODOLNÉ PROTI VANDALIZMU

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.

• 7926

Ostatné
vybavenie
miest a obcí

Okrajové, ale nemenej dôležité prvky pre kompletné vybavenie
verejného priestranstva. V tejto sekcii nájdete pitné fontánky,
nádoby na kvety, betónové zábrany, zahradzovacie stĺpiky,
vybavenie pre cyklistiku a viacúčelové prístrešky. Na výrobu
doplnkového vybavenia sme použili odolné materiály – oceľ
s kvalitnou povrchovou úpravou, nehrdzavejúcu oceľ a betón.

Pitné fontány

• 3928

• 3929

Pitná fontána Inox

Pitná fontána Atlas jednostranná

Pitná fontána Atlas dvojstranná

Rozmery: ø 370 × 935 mm
Hmotnosť: 9 kg
Materiál: nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: 300 × 300 × 1 010 mm
Hmotnosť: 40 kg
Materiál: oceľ

Rozmery: 300 × 300 × 1 010 mm
Hmotnosť: 94 kg
Materiál: oceľ

23
Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.

• 3927

Kvetináče

• 7964

• 7965

• 3851

Oceľový obdĺžnikový
kvetináč Rectangular

Oceľový kruhový
kvetináč Aro

Oceľový kruhový
kvetináč Esferica

Rozmery: 1 000 × 425 × 520 mm
Hmotnosť: 43 kg
Materiál: oceľ

Rozmery: ø 810 × 560 mm
Hmotnosť: 44 kg
Materiál: oceľ

Rozmery: ø 930 × 470 mm
Hmotnosť: 26 kg
Materiál: oceľ

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.
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• 7966

• 7967

• 3951

• 3952

Drevený štvorcový kvetináč

Drevený obdĺžnikový kvetináč

Rozmery: 600 × 600 × 450 mm
Hmotnosť: 28 kg
Materiál: drevo

Rozmery: 1 000 × 500 × 450 mm
Hmotnosť: 34 kg
Materiál: drevo

Štvorcový kvetináč
s drevenou výplňou

Kruhový kvetináč
s drevenou výplňou

Rozmery: 685 × 685 × 555 mm
Hmotnosť: 62 kg
Materiál: oceľ a drevo

Rozmery: ø 870 × 555 mm
Hmotnosť: 68 kg
Materiál: oceľ a drevo

• 3592

• 3997

• 7380

Betónový kruhový kvetináč

Betónový šesťhranný kvetináč

Betónový šesťhranný kvetináč City

Rozmery: ø 1 000 × 430 mm
Hmotnosť: 400 kg
Materiál: betón

Rozmery: 600 × 600 × 300 mm
Hmotnosť: 100 kg
Materiál: betón

Rozmery: 600 × 600 × 550 mm
Hmotnosť: 175 kg
Materiál: armovaný betón

• 4651

• 7381

• 4652

Betónový obdĺžnikový kvetináč

Betónový obdĺžnikový
kvetináč City

Betónový štvorcový kvetináč

Rozmery: 1 000 × 500 × 500 mm
Hmotnosť: 290 kg
Materiál: betón

Rozmery: 1 000 × 500 × 500 mm
Hmotnosť: 290 kg
Materiál: armovaný betón

Rozmery: 550 × 550 × 500 mm
Hmotnosť: 130 kg
Materiál: betón

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.
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Betónové
zábrany

Stĺpiky

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.
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• 3852

• 3854

• 4653

• 4654

Oceľový zahradzovací
stĺpik Dalia

Oceľový zahradzovací
stĺpik Hospitalet

Kruhová betónová zábrana

Štvorcová betónová zábrana

Rozmery: ø 90 × 1 000 mm
Výška po zapustení: 800 mm
Hmotnosť: 5,4 kg
Materiál: oceľ a nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: ø 95 × 1 000 mm
Výška po zapustení: 800 mm
Hmotnosť: 6,2 kg
Materiál: oceľ a nehrdzavejúca oceľ

Rozmery: ø 470 × 500 mm
Hmotnosť: 200 kg
Materiál: betón

Rozmery: 500 × 500 × 500 mm
Hmotnosť: 265 kg
Materiál: betón

Stojany
na bicykle

• 3999

• 7123

• 7122

• 7124

Betónový stojan
na bicykle

Oceľový stojan
na bicykle

Betónová bočnica

Oceľový stojan
na bicykle

Rozmery: 1 500 × 500 × 250 mm
Počet miest: 5
Hmotnosť: 300 kg
Materiál: betón

Rozmery: 960 × 550 × 320 mm
Počet miest: 3
Hmotnosť: 14 kg
Materiál: žiarovo zinkovaná oceľ

Rozmery: 250 × 600 × 250 mm
Hmotnosť: 90 kg
Materiál: betón

Rozmery: 1 660 × 550 × 320 mm
Počet miest: 5
Hmotnosť: 23 kg
Materiál: žiarovo zinkovaná oceľ

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.
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Prístrešky

Viac informácií nájdete v e-shope www.meva.sk.
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• 3818
Prístrešok pre stojany na bicykle alebo pre nádoby
Rozmery: 4 600 × 2 480 × 2 426 mm
Hmotnosť: 279 kg
Materiál: žiarovo zinkovaná oceľ

Zastávky

29

• 3721
Autobusová zastávka Napoli
Rozmery: 2 500 × 1 560 × 2 680 mm
Hmotnosť: 345 kg
Materiál: oceľ, polykarbonát a hliník

Stanovištia

30

Stanovište má za cieľ zlepšiť estetiku
mestského prostredia, zvýšiť prehľadnosť
a ochrániť kontajnery na zber triedeného
odpadu pred okolitými vplyvmi. Našim
zákazníkom ponúkame rôzne vyhotovenie
podľa ich predstáv a potrieb.

Prístrešky pre
cyklotrasy
a ihriská
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Intuitívne prístrešky s integrovanou elektrárňou,
ktorá vyrába čistú elektrickú energiu. Táto energia
môže byť využitá na nabíjanie elektrických
bicyklov, telefónov, chytrých hodiniek a ďalších
elektrospotrebičov. Dobíjaciu stanicu je možné
rozšíriť o príjemné posedenie a zariadenie

s občerstvením. Prístrešok využijete na akejkoľvek
cyklotrase alebo ihrisku, v meste alebo vo
voľnej prírode, ale tiež kdekoľvek, kde nie je
dostupná prípojka elektrického prúdu. Ponúkame
individuálne riešenie našich prístreškov a ich
vybavenie podľa vašich požiadaviek.

• Možnosť získať až 85 % dotácie.
• Nie je nutné stavebné povolenie.
• Zariadenie umožňuje vzdialenú správu.
• Zariadenie využíva ostrovný systém
(nie je pripojené k sieti).

Realizácia
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Hore zľava: podzemné kontajnery, parkové lavičky a pitná fontána.
Dole zľava: podzemný kôš, lavička a odpadkové koše.
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Hore zľava: prístrešok s dobíjaním elektrických bicyklov, drevené kvetináče, stanovište pre kontajnery.
Dole zľava: lavičky s tropickým drevom, podzemné kontajnery z nehrdzavejúcej ocele.
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