Chroni i upiększa życie

MAŁA ARCHITEKTURA
MIEJSKA & TERENY ZIELONE
Ławki
Podpórki
Fotele
Stoły piknikowe
Kosze na odpady
Osłony śmietników
Stojaki rowerowe
Wiaty rowerowe
Donice
Osłony drzew
Kontrola dostępu
Witacze
Nośniki informacji

1.
2.
3.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
ZOBOWIĄZANIA PROCITY®

PROCITzY, ®
to tera
katalogi
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Idąc z duchem czasu, marka PROCITY® bierze czynny
udział w ochronie zasobów naturalnych korzystając
przede wszystkim z wysokiej jakości złóż odnawialnych.
Funkcjonalne i estetyczne meble PROCITY® znajdą swoje
miejsce w każdym otoczeniu.

BEZPIECZEŃSTWO W
PRZEDSIĘBIORSTWIE
ZABEZPIECZENIE ROBÓT
BUDOWLANYCH

Ponieważ innowacyjność, wiedza techniczna, jakość
produkcji i poszanowanie specyfikacji nie są obecne
na drugim końcu świata, od ponad ćwierćwieku
wytwarzamy produkty PROCITY® we Francji.
Bliskość producenta jest gwarancją reakcyjności
i modułowości i chroni jednocześnie europejski
przemysł wytwórczy.

Polityka przyszłości

Polityka zaopatrzenia w drewno

Od momentu opracowania, produkty PROCITY® są
tak zoptymalizowane aby ich użyteczność była
zagwarantowana przez użycie optymalnej ilości
materiałów. Koncepcja produktów PROCITY®
przewiduje maksymalny stopień odzyskiwalności
użytych materiałów.
Do transportu produktów PROCITY® używane są
wyłącznie drewno i karton, które są materiałami
odzyskiwalnymi dzięki czemu PROCITY® integruje
się z ochroną zasobów naturalnych.

Drewno używane przez PROCITY® pochodzi z
całkowicie odnawialnych źródeł i jest najważniejszym
materiałem produkcyjnym. Katalog dostawców został
starannie wyselekcjonowany i jest zgodny z polityką
odpowiedzialności za środowisko naturalne :
1 - Dostawcami są wyłącznie, bez względu na
narodowość, firmy posiadające certyfikat PEFC i/lub
FSC ;

Długowieczność
Najlepszym sposobem na pozytywne oddziaływanie
na środowisko naturalne jest dostarczanie trwałych
produktów, które do minimum ograniczają konieczność
zastępowania ich nowymi produktami.
Biorąc pod uwagę stosowane materiały (w
szczególności stal), zabezpieczenie antykorozyjne
jest, w PROCITY®, dziedziną szczególnie dopracowaną:
> Podstawowe cynkowanie proszkowe (grubość
70µ) produktów użytkowanych w standardowych
warunkach; 2 lata gwarancji na antykorozyjność,
w przypadku normalnego użytkowania produktu.

MIEJSKA
MAŁA ARCHITEKTURANY ZIELONE
& TERE

WYPOSAŻENIE
PRZEDSIĘBIORSTW

> Cynkowanie ogniowe (zanurzenie produktów w
ciekłej kąpieli cynkowej o temperaturze 450ºC, grubość
70µ) produktów najczęściej używanych (stojaki
rowerowe...) lub montowanych w słonym środowisku
(brzegi morza, drogi o silnym soleniu w zimie...);
10 lat gwarancji na antykorozyjność, w przypadku
normalnego użytkowania produktu.
Malowanie wszystkich produktów dokonywane jest
farbami anty-UV.

Marka produkowana we Francji
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2 - PROCITY® wybiera w pierwszej kolejności drewno
pochodzące z Francji. Wybierając lokalne tartak
wspieramy lokalną gospodarkę i zmniejszamy
negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne ;
3 - Kiedy jest to możliwe, nasze produkty wytwarzamy
z miejscowego drewna zastępując w miarę możliwości
drewno egzotyczne lub poddane obróbce chemicznej ;
4 - W ramach codziennych obowiązków, nasze potrzeby
kierujemy do dostawców regionalnych ;

5 - Wybierając spośród materiałów produkcyjnych
o podobnej jakości i trwałości, PROCITY® wybiera te,
które powodują najmniej strat w podczas procesu
produkcyjnego.

Recykling

OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI
PARKINGÓW
ZAGOSPODAROWANIE
KONTROLA DOSTĘPU
INFORMACJA W
PRZEDSIĘBIORSTWIE

ĄCYCH
ROZWIĄZANIA DLA PAL
SPRZĘT WYBORCZY

PROCITY® wdrożyło, wraz ze swoimi dostawcami, politykę
optymalizacji procesów recyklingu bez konieczności
utraty walorów jakościowych:
• 25% stali używanej przez SPL pochodzi z
recykllingu,
• 100% odpadów stalowych, aluminiowych,
PVC i drewnianych jest poddawane
recyklingowi,
• 100% śmieci (oleje, farby, etc.) jest
oddawane do wyspecjalizowanych firm.

Odpowiedzialność społeczna
Każdy produkt PROCITY® stanowi sposobność
aby jednostka ludzka znalazła się w centrum
zainteresowania władz lokalnych lub szefów
przedsiębiorstw, dzięki zastosowaniu estetycznych,
zabezpieczających i przeznaczonych do upiększania
terenów zielonych elementów małej architektury
miejskiej.

Każdego dnia, PROCITY® działa tak aby
skuteczność współgrała z optymalizacją
wpływu na środowisko naturalne: dla
siebie samego, oczywiście, ale również dla
Dystrybutorów i ich klientów, zarówno w
mieście jak i w przedsiębiorstwie.
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Materiały i normy
Stal
Normy NF EN 10025 i NF EN 10027-1.

Żeliwo

SPIS TREŚCI

Żeliwo szare FT 25 GJL 250 lub GJS400-12, odporne na uderzenia o sile
do 6000 J, w zależności od grubości odlewu.

Aluminium:
> Gabloty: EN AW 6060 - NF EN 573-3.
> Słupki: EN AW 6160, EN AW 6060 i EN AW 6063 - NF EN 755-2.

Drewno
> Dąb szypułkowy (Quercus Robur): pochodzi z europejskich lasów (lasy
znajdujące się na terenach Ile-de-France oraz Perche), jest certyfikowane PEFC.
Jest to drewno wysokiej jakości i naturalnie trwałe. Drewno nie jest poddawane
obróbce chemicznej.
>Drewno egzotyczne pochodzi z lasów certyfikowanych FSC: ich użytkowanie nie
ma wpływu na proces wylesiania. Naturalnie trwałe, materiały te nie wymagają
żadnej obróbki.
> Laminat kompaktowy (kompakt): panele wyprodukowane są z
kompaktowanego papieru kraft, pokryte są z dwóch stron warstwą papieru
ozdobnego. Poszczególne warstwy impregnowane są żywicą a następnie
prasowane na gorąco dla uzyskania polimeryzacji. Panele mają dużą gęstość,
są cieńsze od paneli drewnianych, są trwałe i wytrzymałe i nie wymagają
konserwacji.

Opakowanie
Używamy opakowań najwyższej jakości aby zapewnić perfekcyjny stan
odbieranego towaru. Zastosowane opakowania uwzględniają specyfikę produktu
- pudła drewniane, tekturowe, wiązanie na paletach, osłony z tkanin, rury
tekturowe, itp.

Wykończenie - malowanie
W naszym katalogu:
> « malowanie na powierzchni ocynkowanej ogniowo » = ocynkowanie ogniowe
+ szlifowanie + polerowanie + podkład malarski + malowanie końcowe farbą
poliuretanową anty-UV.
Malowanie natryskowe pistoletem, grubość ok. 30 μ, utwardzanie w piecu w
temperaturze 80°C.
> « malowanie na powierzchni cynku » = szlifowanie + piaskowanie + podkład
proszkowy wzbogacony cynkiem + malowanie końcowe farbą poliestrową anty-UV.
Malowanie proszkowe, grubość ok. 60 μ, wypalanie w piecu w temperaturze 180
- 200°C.
> Lazura: charakteryzuje się bardzo dobrym przepływem, wypełnieniem porów,
dobrą odpornością na promieniowanie UV oraz doskonałymi właściwościami
owado i grzybobójczymi. Rozpuszczalnik: woda. Ryzyko zapalenia: żadne.
Proponowane lazury wodne: Jasny Dąb oraz Mahoń (3 warstwy).

Nasze kolory standardowe

RAL 3020

RAL 7044

RAL 3004

RAL 9010

RAL 5010

RAL 6005

RAL 8017

RAL 9005 Szary PROCITY® Odcień Korten

Kolory specjalne linii CONVIVIALE®

Niebieski
700
satynowy

Szary
900
satynowy

Czerwony
100
satynowy

Lazury standardowe

Jasny Dąb

Mahoń

Zielony
500
satynowy
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Wyobraźcie sobie azyle spokoju gdzie wygoda mebli
miejskich zachęca do relaksu.
Przeżyjcie te chwili z PROCITY®!

SPIS TREŚCI
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1 2
Nr Kat. 594008

ŁAWKI SILAOS®
Proste produkty, charakteryzujące się wysoką jakością
zastosowanego drewna i eleganckie aby zaspokoić wszelkie
wasze potrzeby bez względu na otoczenie, w którym są
stosowane.

Ławka stal & drewno

Podłokietnik Łuk

>Dwie
>
długości: 1200 i 1800 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej 30 x 50 mm malowany na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL.
>Siedzisko
>
i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 36 mm,
wykończenie lazurą wodną w kolorach Mahoń lub Jasny
Dąb.
>Mocowanie
>
na płytach, kotwy w zestawie.

1200 mm

594000

594001

1800 mm

594002

594003

1200 mm

594005

594006

1800 mm

594007

594008

1200 mm

594010

594011

1800 mm

594012

594013

1200 mm

594015

594016

1800 mm

594017

594018

1200 mm

594115

594116

1800 mm

594117

594118

Ławka Senior

Ławka Senior

Pomyślana tak aby zapewnić komfort seniorom.
Dzięki podniesieniu o 10 cm podnóżka i podłokietników
wstawanie i siadanie staje się łatwiejsze.
>Charakterystyka
>
jak w przypadku ławki stal & drewno poza
wysokością siedziska: 540 mm i podnóżka 50x30 mm.
3

Podłokietnik
Klasyczny

Mahoń

Podłokietnik
Klasyczny

Ławka stalowa
Bez podłokietników

Ławka stalowa

1200 mm

209080

1800 mm

209081

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

2

Podłokietnik Club

Jasny Dąb

>Charakterystyka
>
jak w przypadku ławki stal & drewno
z siedziskiem i oparciem z blachy giętej, gr. 3 mm.
Malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL
(patrz strona 4).

Nr Kat. 594010

UKWIECENIE
MIASTA

Wybierzcie kształt podłokietnika

Bez podłokietników

Klasyczny

Nr Kat. 594018

a:
Ławk

Nr Kat. 594116

Club

KONTROLA
DOSTĘPU

1

Łuk

1800

2
3

Nr Kat. 209081

866

40
0

Ławka podniesiona o 10 cm dla
większego komfortu użytkowania.
Ergonomiczny kształt podłokietników
i podnóżka stanowią nieocenioną
pomoc dla seniorów.

440

1

Gotowe do montażu.

NOŚNIKI
INFORMACJI

1

Bez podłokietników

Długość

1

KOSZE NA ŚMIECI

Ławka stal & drewno

MEBLE
WYPOCZYNKOWE

MEBLE WYPOCZYNKOWE
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ŁAWKA rIGA

ŁAWKA MEDIOLAN

ŁAWKA WERSAL

Prosta i funkcjonalna ławka dostępna w dwóch
wersja wykończenia (stal & drewno lub drewno) aby
dopasować do każdego otoczenia.

Ultranowoczesna ławka o współczesnym wyglądzie.
Funkcjonalność zagwarantowana przez bardzo wygodne
siedzisko.
>> Długość: 1500 mm.
>Stelaż
>
z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
i oparcie z laminatu kompaktowego gr. 18 mm,
wykończenie Mahoń.
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Czysta i ponadczasowa elegancja ławki, podniesie prestiż
waszych zielonych stref wypoczynku.
>Długość
>
: 1500 mm.
>Stelaż
>
z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
i oparcie z laminatu kompaktowego gr. 18 mm,
wykończenie Mahoń.
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

1

Stal & drewno

1

>Długość
>
: 2000 mm.
>Stelaż
>
stalowy o szer. 80 x gr. 8 mm malowany
na powierzchni cynku w kolorze RAL 9005.
>Siedzisko
>
i oparcie z drewna egzotycznego
certyfikowanego FSC, gr. 36 mm, wykończenie lazurą
wodną w kolorze Mahoń.
>Mocowanie
>
za pomocą kotew - w zestawie.
2

Długość 1500 mm - laminat kompaktowy
wykończenie Mahoń

Długość 1500 mm - laminat kompaktowy
wykończenie Mahoń

Nr Kat. 209439

Nr Kat. 209438

Drewno

>Długość
>
: 2000 mm.
>Stelaż
>
z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC
o wym. 90 x 70 mm.
>Siedzisko
>
i oparcie z drewna egzotycznego
certyfikowanego FSC, gr. 36 mm, wykończenie lazurą
wodną w kolorze Mahoń.
>Mocowanie
>
za pomocą kotew - w zestawie.

3
4

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

Ławka stal & drewno
Nr Kat. 209415

Długość 2000 mm

Ławka drewniana
Nr Kat. 209442

Długość 2000 mm
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0
200

2000

1500

820

395
400

Gotowe do montażu.

0
35

390

Dostarczana zmontowana.

561

Dostarczana zmontowana.
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910

460

816

441

800

430

1500

ŁAWKI
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ŁAWKA PAGODA

ŁAWKA HERITAGE

ŁAWKA LOFOTY

ŁAWKA BARCELONA

Ta solidna ławka z łatwością dopasuje się do każdego
otoczenia oferując wyjątkowe komfort i jakość.
>Długość
>
: 2000 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej 80 x 80 mm malowanej na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
i oparcie z drewna egzotycznego certyfikowanego
FSC, gr. 36 mm, wykończenie lakierem wg naszej palety RAL
(patrz strona 4) lub lazurą wodną (Jasny Dąb lub Mahoń).
>Mocowanie
>
na płytach, kotwy w zestawie.

Siła tradycji wzmocniona przez niezwykle wygodną ławkę,
której siedzisko stanowi 27 listew.
>Długość
>
: 2000 mm.
>Stelaż
>
z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni
cynku w kolorze RAL 9005.
>Siedzisko
>
i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 24 mm,
wykończenie lakierowane wg naszej palety RAL (patrz
strona 4) lub lazurowane (Jasny Dąb lub Mahoń).
>Mocowanie
>
na płytach, kotwy w zestawie.

Prosta i nowoczesna: 11 listew lazurowanych w kolorze
Mahoń, obudowanych stopem żeliwnym o nigdzie indziej
niespotykanej elegancji. Pierwsza listwa siedziska jest
szersza od pozostałych i jest delikatnie ażurowana, dzięki
czemu ławka Lofoty uzyskuje niepowtarzalny wygląd.
>Stelaż
>
żeliwny malowany na powierzchni zabezpieczonej
antykorozyjnie w kolorach Szary PROCITY® lub RAL 9005.
>Siedzisko
>
i oparcie z drewna egzotycznego
certyfikowanego FSC, gr. 40 mm, wykończenie:
lazurowane w kolorze Mahoń.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Ławka silnie wyróżniająca się estetycznie oferująca
niespotykane uczucie komfortu. Dzięki tym atutom, ławka
Barcelona upiększy wasze otoczenie.
>Długość
>
: 2000 mm.
>Stelaż
>
żeliwny malowany na powierzchni zabezpieczonej
antykorozyjnie w kolorach Szary PROCITY® lub RAL 9005.
>Siedzisko
>
i oparcie z drewna certyfikowanego PEFC,
gr. 60 mm, wykończenie: lazurowanie w kolorze Mahoń.
>Mocowanie
>
za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 2000 mm - drewno lakierowane

Nr Kat. 299443

Długość 2000 mm - drewno lakierowane

Nr Kat. 209436

Długość 2000 mm - drewno lazurowane

Nr Kat. 299444

Długość 2000 mm - drewno lazurowane

Nr Kat. 209437

1

Długość 2000 mm

Nr Kat. 209417

Długość 2000 mm

Nr Kat. 209418

4

3
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850

700

764

450

394

425

745

430
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Gotowe do montażu.

Dostarczana zmontowana.

Dostarczana zmontowana.

Dostarczana zmontowana.
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ŁAWKA OSLO

ŁAWKA AUBEL

ŁAWKA VERCORS

ŁAWKA CONVIVIALE®

Dyskretny i ponadczasowy wygląd, dwa warianty
materiałowe oraz dwie długości dla każdego z wariantów,
zaspokoją wasze wszelkie potrzeby.

Stelaż wykonany z dyskretnego i trwałego odlewu
żeliwnego. Kształt ławki gwarantuje wyjątkową wygodę
użytkowania.
>Długość
>
: 2000 mm.
>Stelaż
>
z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni
cynku w kolorze RAL 9005.
>Siedzisko
>
i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC
gr. 36 mm, wykończenie Mahoń lub Jasny Dąb.
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Prosta, z okrągłymi nogami, wyposażona w bardzo
szerokie drewniane listwy, ławka Vercors dopasuje się
do wszystkich waszych życzeń co do koloru oraz będzie
harmonizowała z koszem na śmieci Vercors oraz ze
stojakiem rowerowym PROCITY®.
>Długość
>
: 2000 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej Ø 60 mm, malowany na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
i oparcie z drewna egzotycznego
certyfikowanego FSC gr. 36 mm, lakierowane wg naszej
palety RAL (patrz strona 4 ) lub lazurowane (Jasny Dąb
lub Mahoń).
>Montaż
>
na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Całkowicie wykonana ze stali o dużej odporności na warunki
atmosferyczne i akty wandalizmu. Charakteryzuje się długą
żywotnością bez konieczności regularnej konserwacji.
Jej wygoda zadziwi wszystkich użytkowników.
>Długość
>
: 2000 mm.
>Rury
>
stalowe 40 x 40 mm.
>Siedzisko
>
i oparcie z perforowanej blachy 2 mm.
>Wykończenie:
>
malowane na powierzchni cynku wg
kolorystyki CONVIVIALE® (patrz strona 4).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

1

Stal

>Dwie
>
długości: 1500 lub 1800 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej O 76 mm.
>Siedzisko
>
i oparcie z blachy perforowanej o grubości
2,5 mm, bezpieczne końce z zaokrąglonymi narożnikami.
>Wykończenie:
>
stal malowana na powierzchni cynku wg
naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.
>Opcjonalnie,
>
dekoracyjna podstawa z odlewu aluminium
maskująca betonowanie ławki.
2

Długość 2000 mm

Nr Kat. 209445

3

Stal & drewno

>Charakterystyka
>
jak w poprzednim modelu ale z
siedziskiem i oparciem z dębu certyfikowanego PEFC,
lazurowanego w kolorze Mahoń; gr. 36 mm.
Nr Kat. 209120

Długość 1500 mm - wersja stal & drewno

Nr Kat. 209400

Długość 1800 mm - wersja stalowa

Nr Kat. 209121

Długość 1800 mm - wersja stal & drewno

Nr Kat. 209401

Opcja: podstawa

Nr Kat. 206108

Nr Kat. 299446

Długość 2000 mm - drewno lazurowane

Nr Kat. 299435

Nr Kat. 209020

4

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

Długość 1500 mm - wersja stalowa

Długość 2000 mm - drewno lakierowane

Długość 2000 mm
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5

KONTROLA
DOSTĘPU

2

1480 lub 1800

650

2000

2000

2000

420

850

844

6
206
400

Gotowe do montażu.

Gotowe do montażu.

Gotowe do montażu.

Dostarczana zmontowana.

NOŚNIKI
INFORMACJI

Rura Ø 76

450

860

740

400

Rura Ø 50

455

435
365

ŁAWKI

1

2 &3

4

5

ŁAWKA MERKURY

ŁAWKA PARYŻ

ŁAWKA Lugano Ø 76 mm

ŁAWKA ESTORIL Ø 76 mm

Ławka dostosowana do ciężkich warunków
atmosferycznych: stelaż ze stali ocynkowanej ogniowo dla
maksymalnej ochrony przed korozją.
>Długość
>
: 1500 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej Ø 76 mm, ocynkowana ogniowo.
>Siedzisko
>
i oparcie z blachy perforowanej 2,5 mm
malowanej na powierzchni cynku w kolorze RAL 9005.
>Gałka
>
dekoracyjna ze stopu aluminium, malowana RAL
9005.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Cały urok Paryża wyrażony w ławce z pojedynczym lub
podwójnym siedziskiem.
Ozdobne oparcie w kształcie trapezu zwiększa wrażenie
wysokiej jakości tych produktów.

Prostota i solidność są głównymi cechami
charakterystycznymi stalowej ławki dostępnej w dwóch
długościach i z czterema różnymi gałkami dekoracyjnymi.
>Dwie
>
długości: 1500 lub 1800 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej Ø 76 mm malowanej na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
i oparcie z blachy perforowanej o grubości
2,5 mm, bezpieczne końce z zaokrąglonymi narożnikami.
>Do
> wyboru 4 gałki dekoracyjne.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Solidność i okrągłe kształty stalowej ławki, dostępnej w
dwóch długościach, z czterema gałkami dekoracyjnymi do
wyboru.
>Długość
>
siedziska: 1800 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej Ø 76 mm malowanej na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
i oparcie z blachy perforowanej o grubości 2 mm,
otoczone rurą stalową Ø 38 mm.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Nr Kat. 209145

>Długość
>
2000 mm.
>Stelaż
>
z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni
cynku w kolorze RAL 9005.
>Siedzisko
>
i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC,
wykończenie: lazura w kolorze Mahoń lub Jasny Dąb,
gr. 45 mm.
>Mocowanie
>
za pomocą dostarczonych kotew.

Podwójne siedzisko

3

Gałki :

>Charakterystyka
>
jak w poprzednim modelu ale z
dodatkowym siedziskiem z każdej strony żeliwnego
stelaża.

OCYNK
OGNIOWY

Długość 2000 mm - Pojedyncze siedzisko

Nr Kat. 209447

Długość 2000 mm - Podwójne siedzisko

Nr Kat. 209449

City

Agora

Kula

Forum

Długość 1500 mm

209300

209301

209302

209303

Długość 1800 mm

209310

209311

209312

209313

Gałki :
Nr Kat.

City

Agora

Kula

Forum

209320

209321

209322

209323

5
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Długość 1500 mm

Pojedyncze siedzisko

2

MEBLE
WYPOCZYNKOWE

17

KOSZE NA ŚMIECI

MEBLE WYPOCZYNKOWE

16

1

UKWIECENIE
MIASTA

2

4

KONTROLA
DOSTĘPU

3

1800

1800
1500 lub

boru
do wy
Gałka

o wyboru
Gałka d

Rura Ø 76

450

50
Ø
Rura

260

250

Dostarczana zmontowana.

2088
1768 lub

Gotowe do montażu.

260

450

450

1692

Gotowe do montażu.

Ø
Rura
860

76

56
8

65
365 4

0
Rura Ø 5

1000

860

Rura Ø

305

860

50

470

Rura Ø

6
36 45
5

2088

Gotowe do montażu.

76

NOŚNIKI
INFORMACJI

2000

1480

ŁAWKI

2

3

4

5

ŁAWKA LUBLIN

ŁAWKA MORA

ŁAWKA LUTON

ŁAWKA MORA JUNIOR

ŁAWKA SILAOS® JUNIOR

Elegancko skomponowane 10 listew,
które zostały umieszczone w mocnym
stelażu z odlewu żeliwnego, wzbogacą
parki i ogrody.
>Długość:
>
2000 mm.
>Stelaż
>
z odlewu żeliwnego malowany na
powierzchni cynku, wykończenie: szary
metalizowany dla większej elegancji.
>Siedzisko
>
i oparcie z dębu
certyfikowanego PEFC, gr. 40 mm,
lazurowane w kolorach Mahoń lub Jasny
Dąb.
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą
dostarczonych kotew.
>Wyrównanie
>
listew za pomocą 3 prętów
ze stali nierdzewnej znajdujących się z
tyłu ławki.

Dyskretny ale zarazem estetyczny
odlew żeliwny stelaża, 5 listew z dębu
certyfikowanego PEFC. Ławka MORA
zapewnia niepowtarzalne poczucie
komfortu za atrakcyjną cenę.
>Długość:
>
2000 mm.
>Stelaż
>
z odlewu żeliwnego malowanego
na powierzchni cynku, wykończenie:
szary metalizowany.
>Siedzisko
>
i oparcie z dębu
certyfikowanego PEFC, gr. 36 mm,
lazurowane w kolorach Mahoń lub Jasny
Dąb.
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą
dostarczonych kotew.

Listwy sosnowe klasy 4 wkomponowane
w stalowy stelaż elegancko zagięty dają
połączenie komfortu i ekonomiczności.
>Dostępne
>
2 długości: 1200 i 2000 mm.
>Stelaż
>
stalowy szerokość 80 mm,
gr. 8 mm, malowany na powierzchni
cynku w kolorze RAL 9005.
>Siedzisko
>
i oparcie sosnowe, gr. 36 mm,
wykończenie: lazurowane w kolorze
Mahoń.
>Mocowanie
>
za pomocą dostarczonych
kotew.

Kolorowa i solidna ławka odpowiada na wszystkie potrzeby
dzieci przedszkolnych.
>Długość:
>
1500 mm.
>Wysokość
>
siedziska: 270 mm.
>Stelaż
>
z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni cynku
wg naszej palety RAL (czerwony 3020, żółty 1023, zielony
6018, niebieski 5010).
>Siedzisko
>
i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC,
wykończenie: lakierowane w jednym lub w wielu kolorach.
>Mocowanie
>
za pomocą dostarczonych kotew.

Alter ego ławki Mora Junior dostosowany do potrzeb dzieci
przedszkolnych i szkolnych.
>Długość
>
: 1500 mm.
>Wysokość
>
siedziska:
• Wersja przedszkolna: 270 mm.
• Wersja szkolna: 390 mm (2 dodatkowe listwy).
>Stelaż
>
z rury stalowej 30x50 mm malowany na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL (czerwony 3020, żółty 1023,
zielony 6018, niebieski 5010).
>Siedzisko
>
i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC, wykończenie:
lakierowane w jednym lub w wielu kolorach.
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 2000 mm

Długość 1200 mm

Nr Kat. 209413

Długość 2000 mm

Nr Kat. 209414

Długość 1500 mm - wielokolorowa

Nr Kat. 299010

Długość 1500 mm - jednokolorowa

Nr Kat. 299011

Wersja przedszkolna

Nr Kat. 209480

Długość 2000 mm

Wys. siedziska 270 mm - wielokolorowa

Nr Kat. 299002

Wys. siedziska 270 mm - jednokolorowa

Nr Kat. 299003

4

Nr Kat. 209484

KOSZE NA ŚMIECI
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Wersja szkolna

2

Wys. siedziska 390 mm - wielokolorowa

Nr Kat. 299000

Wys. siedziska 390 mm - jednokolorowa

Nr Kat. 299001

5

Wersja szkolna
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5

3

Wers

ja pr

Dostarczana zmontowana.

Gotowe do montażu.

Gotowe do montażu.

Gotowe do montażu.

Gotowe do montażu.

zeds

zkol

na

347

NOŚNIKI
INFORMACJI

503

272

820

755

753

435

460

425

310

625

1500

240

270

310

1500

2000
1200 lub

2000

485

2000

Wersja przedszkolna

KONTROLA
DOSTĘPU

1

UKWIECENIE
MIASTA

4

ŁAWKI BEZ OPARĆ
3 4

5

6 7

ŁAWKA BEZ OPARCIA SILAOS®

ŁAWKA BEZ OPARCIA RIGA

ŁAWKA BEZ OPARCIA PAGODA

ŁAWKA BEZ OPARCIA OSLO

Wersja stalowa lub stal & drewno, z dębowymi listwami
certyfikowanymi PEFC, ławka bez oparcia SILAOS® oferuje
proste i ekologiczne miejsce do siedzenia.

Proste i solidne rozwiązanie dla zapewnienia komfortu w każdych
okolicznościach.

Użyteczne uzupełnienie linii ławek Pagoda, które
harmonizuje ze strefami wypoczynku i rozrywki.
>Stelaż
>
z rury stalowej 80 x 80 mm malowany na
powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC,
gr. 36 mm, lakierowane wg naszej palety RAL (patrz
strona 4) lub lazurowane (Jasny Dąb lub Mahoń).
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Ławka Oslo jest komfortowa i zajmuje minimalną ilość
miejsca; dostępne są dwie wersje: stal & drewno oraz stal.

1

3

Stal & drewno

>Dwie
>
długości: 1200 i 1800 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej 30x50 mm malowany na
powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 36 mm,
lazurowane w kolorze Mahoń lub Jasny Dąb.
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą dostarczonych kotew.
2

Stal & drewno

>Długość
>
: 2000 mm.
>Stelaż
>
stalowy, gr. 36 mm malowany na powierzchni cynku
w kolorze RAL 9005.
>Siedzisko
>
z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC,
gr. 36 mm, lazurowane w kolorze Mahoń.
>Mocowanie
>
za pomocą dostarczonych kotew.
4

Stal

Drewno

>Długość
>
: 2000 mm.
>Stelaż
>
z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC 93 x 93 mm.
>Siedzisko
>
z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC,
gr. 36 mm, lazurowane w kolorze Mahoń.
>Mocowanie
>
za pomocą dostarczonych kotew.

>Charakterystyka
>
jak w wersji stal & drewno ale siedzisko
wykonane z blachy stalowej o gr. 3 mm. Malowane na
powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
Ławka bez oparcia stal & drewno
Długość

Jasny Dąb

Mahoń

Długość 2000 mm - Stal & drewno

Nr Kat. 209186

1200 mm

594031

594032

Długość 2000 mm - Drewno

Nr Kat. 209185

1800 mm

594033

594034

209182

1800 mm

209183

Nr Kat. 299187

Długość 2000 mm - drewno lazurowane

Nr Kat. 299193

Stal & drewno

7

Stal

>Ta
> sama charakterystyka jak w poprzednim modelu ale z
siedziskiem z blachy perforowanej 2,5 mm, bezpieczne
końce. Malowane na powierzchni cynku wg naszej palety
RAL (patrz strona 4).

5

3

Ławka bez oparcia stal
1200 mm

Długość 2000 mm - drewno lakierowane

6

>Długość:
>
1500 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej Ø 76 mm, wykończenie: malowany
na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz
strona 4).
>Siedzisko
>
z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 36 mm,
wykończenie: lazurowane w kolorze Mahoń.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.
>Opcjonalnie:
>
podstawa z odlewu aluminium maskująca
betonowanie.

6

Długość 1500 mm - Stal & drewno

Nr Kat. 209188

Długość 1500 mm - Stal

Nr Kat. 209160

Opcja: podstawa

Nr Kat. 206108
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7

ŁAWKI BEZ OPARĆ

1

2

3

4

ŁAWKA BEZ OPARCIA LUGANO
Ø 76 mm

ŁAWKA BEZ OPARCIA ESTORIL Ø 76 mm

ŁAWKA BEZ OPARCIA VERCORS

ŁAWKA BEZ OPARCIA CONVIVIALE®

Dyskretne i wzmocnione siedzisko bez poświęcania elegancji
dzięki gałkom dekoracyjnym.
>Długość
>
siedziska: 1800 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej Ø 76 mm malowany na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
z blachy perforowanej 2 mm, otoczone stalową rurą
Ø 38 mm.
>Cztery
>
gałki dekoracyjne do wyboru.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Jedyna ławka bez oparcia PROCITY® z podłokietnikami
>Długość
>
: 2000 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej Ø 60 mm, malowany na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC,
lakierowanego wg naszej palety RAL (patrz strona 4 ) lub
lazurowanego (Jasny Dąb lub Mahoń).
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Ławka bez oparcia o charakterystycznym wyglądzie i oferująca
niezaprzeczalny komfort użytkowania.
>Długość:
>
2000 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej 40x40 mm.
>Siedzisko
>
z blachy perforowanej 2 mm.
>Wykończenie:
>
malowana na powierzchni cynku wg kolorów
standardowych lub wg specjalnych kolorów linii Conviviale®
(patrz strona 4).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Zagięta blacha dla większego komfortu, gałki dekoracyjne
dla personalizacji ławki.
>Długość
>
siedziska: 1500 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej Ø 76 mm, malowany na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
z blachy perforowanej 2,5 mm, bezpieczne
końce z zaokrąglonymi narożnikami.
>Cztery
>
gałki dekoracyjne do wyboru.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Gałki :
Gałki :
Nr Kat.

City

Agora

Kula

Forum

Nr Kat.

City

Agora

Kula

Długość 2000 mm - drewno lakierowane

Nr Kat. 299189

Długość 2000 mm - drewno lazurowane

Nr Kat. 299181

Forum

3

209340 209341 209342 209343

209330 209331 209332 209333

Długość 2000 mm - Stalowa

Nr Kat. 209050
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ŁAWKI-PODPÓRKI
2

3

4

5

ŁAWKA-PODPÓRKA CONVIVIALE®

ŁAWKA-PODPÓRKA Lugano

ŁAWKA-PODPÓRKA Oslo

ŁAWKA-PODPÓRKA Estoril

Aby upiększyć strefy dla pieszych (przystanki autobusowe,
rynki, wyjścia ze szkół...) i zaoferować wygodne miejsce
odpoczynku.
>Rury
>
stalowe 40 x 40 mm ; siedzisko z rury stalowej
Ø 76 mm.
>Długość
>
760 mm, wysokość użytkowa: 1100 mm,
wysokość całkowita: 1280 mm.
>Wykończenie:
>
malowane na powierzchni cynku wg naszej
palety RAL (patrz strona 4).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.
>Mogą
>
być ruchome dzięki zastosowaniu zestawu
ruchomego.

Komfort i skuteczność są głównymi cechami tej ławki-podpórki,
która dopasuje się do pozostałych elementów małej architektury
dzięki możliwości wyboru spośród czterech gałek dekoracyjnych.
>Nogi
>
z rury stalowej Ø 76 mm.
>4
> gałki do wyboru.
>Perforowana
>
blacha stalowa 2,5 mm, bezpieczne końce z
zaokrąglonymi narożnikami.
>Długość
>
siedziska 900 mm, długość całkowita 1112 mm,
szerokość siedziska 250 mm.
>Wykończenie:
>
stal malowana na powierzchni cynku wg naszej
palety RAL (patrz strona 4).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Bardzo wygodna ławka-podpórka o
dyskretnym wyglądzie, zapewnia
użytkownikom wysoki komfort i zajmuje
minimum miejsca.
>Nogi
>
z rury stalowej Ø 76 mm.
>Perforowana
>
blacha stalowa o
grubości 2,5 mm, bezpieczne końce z
zaokrąglonymi narożnikami.
>Długość
>
siedziska 900 mm, szerokość
siedziska 250 mm.
>Wykończenie:
>
stal malowana na
powierzchni cynku wg naszej palety RAL
(patrz strona 4).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.
>W
> opcji, dekoracyjna podstawa z odlewu
aluminium maskująca betonowanie.

Model którego krągłości będą gwarancją
harmonii z pozostałymi meblami z gamy
Estoril lub z wiatami przystankowymi z
okrągłymi słupkami PROCITY®.
>Nogi
>
z rury stalowej Ø 76 mm.
>4
> gałki do wyboru.
>Perforowana
>
blacha stalowa o grubości
2 mm, otoczona stalową rurą Ø 38 mm.
>Długość
>
siedziska 900 mm, długość
całkowita 1112 mm, szerokość siedziska
345 mm.
>Wykończenie:
>
stal malowana na
powierzchni cynku wg naszej palety
RAL (patrz strona 4).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

ŁAWKA-PODPÓRKA
Silaos®

Ławka-podpórka CONVIVIALE®

Nr Kat. 209165

Zestaw ruchomy

Nr Kat. 203402

Gałki :
Nr Kat.

City

Agora

Kula

Forum

209175

209176

209177

209179

Długość 900 mm

Nr Kat. 209161

Opcja: podstawa

Nr Kat. 206108

Gałki :

2

Nr Kat.

City

Agora

Kula

Zestaw ruchomy

Jasny Dąb

Nr Kat. 594046

Mahoń

Nr Kat. 594045

Forum

209155 209156 209157 209146

4

3

Subtelne połączenie drewna i stali,
dopełniające linię Silaos®.
>Nogi
>
z rury stalowej 30 x 50 mm.
>Listwy
>
dębowe o grubości 36 mm,
certyfikowanej PEFC, wykończenie
Jasny Dąb lub Mahoń.
>Długość
>
siedziska 600 mm.
>Wykończenie:
>
stal malowana na
powierzchni cynku wg naszej palety
RAL (patrz strona 4).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

KOSZE NA ŚMIECI

1

MEBLE
WYPOCZYNKOWE

25

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

MEBLE WYPOCZYNKOWE

UKWIECENIE
MIASTA

1

KONTROLA
DOSTĘPU

5

1
3

NOŚNIKI
INFORMACJI

24
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FOTELE, KRZESŁO I SZEZLONG SILAOS®

1

Komfort dostosowany do indywidualnych potrzeb w miejscach
publicznych; dostępne wersje stal & drewno oraz stal.

Fotel stal & drewno

Mahoń

Podłokietnik Łuk

594100

594101

Podłokietnik Club

594103

594104

Podłokietnik Klasyczny

594106

594107

FOTEL WERSAL

Współczesny wygląd fotela o niepowtarzalnym wyglądzie.
>Długość
>
: 600 mm.
>Wysokość
>
siedziska : 395 mm.
>Stelaż
>
z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
i oparcie z kompaktu gr, 18 mm, wykończenie
Mahoń.
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Klasyczny wygląd, bardzo wygodne siedzisko, bardzo
wyjątkowy produkt.
>Długość:
>
600 mm.
>Stelaż
>
z odlewu żeliwnego malowanego na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
i oparcie z kompaktu gr. 18 mm, wykończenie
Mahoń.
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

Długość 600 mm - laminat kompaktowy
wykończenie Mahoń

Długość 600 mm - laminat kompaktowy
wykończenie Mahoń

Nr Kat. 209470

Nr Kat. 209471

5

6

Fotel senior

Fotel zapewnia wygodę osobom starszym. Dzięki
zwiększeniu wysokości o 10 cm, dzięki podnóżkowi i dzięki
dostosowanym podłokietnikom, fotel oferuje seniorom
nieocenioną pomoc przy siadaniu i wstawaniu.
Charakterystyka jak w wersji fotela stal & drewno oprócz
wysokości siedziska: 540 mm. Podnóżek 30 x 50 mm.

Podłokietnik Klasyczny

3

FOTEL MEDIOLAN

Jasny Dąb

Mahoń

594108

594109

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

2

Jasny Dąb

6

2

6

Szezlong

Długość 1200 mm

Mahoń

594110

594111

Fotel oferuje seniorom nieocenioną
pomoc przy siadaniu i wstawaniu
dzięki zwiększonej wysokości
(+ 10 cm), podnóżkowi i dostosowanym
podłokietnikom.

Krzesło stalowe

209090

600

4

390

600

460

910

5

820

Długość 600 mm

3

KONTROLA
DOSTĘPU

Charakterystyka jak w przypadku fotela stal
& drewno ale bez podłokietników i z siedziskiem
i oparciem z blachy giętej, gr. 3 mm; malowany
na powierzchni cynku wg naszej palety RAL
(patrz strona 4).

395

4

Jasny Dąb

UKWIECENIE
MIASTA

Charakterystyka jak w wersji fotela stal & drewno oprócz
głębokości siedziska: 1265 mm oraz wysokości siedziska:
340 mm.

350

Dostarczana zmontowana.

Dostarczana zmontowana.

NOŚNIKI
INFORMACJI

1

>Długość:
>
600 mm.
>Stelaż
>
z rury stalowej 30 x 50 mm malowany na
powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Siedzisko
>
i oparcie z dębu certyfikowanego PEFC,
gr. 36 mm, lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą dostarczonych kotew.

5

MEBLE
WYPOCZYNKOWE
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STOŁY PIKNIKOWE
3

ZESTAW PIKNIKOWY SILAOS®

ZESTAW PIKNIKOWY CôME

Kompletny zestaw mebli piknikowych, które możecie
skomponować wg własnych potrzeb aby stworzyć
wygodną strefę piknikowania.
Cechy wspólne :
>Stelaż
>
z rury stalowej 30x50 mm malowany na
powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Listwy
>
z dębu certyfikowanego PEFC, lazurowane w
kolorach Jasny Dąb lub Mahoń.
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą dostarczonych kotew.
Dostępne produkty :
>Ławki
>
stal & drewno lub stal (patrz strona 8).
>Ławki
>
bez oparć stal & drewno lub stal (patrz strona 20).
>Fotel
>
stal & drewno (patrz strona 26).
>Krzesło
>
stalowe (patrz strona 26).
>Fotel
>
senior (patrz strona 26).
>Stół
>
piknikowy (6 listew, wysokość 750 mm).
>Stół
>
niski (4 listwy, wysokość 500 mm).
Jasny Dąb

Mahoń

1 Stół niski

Nr Kat. 594120

Nr Kat. 594121

2 Stół wysoki

Nr Kat. 209460

Nr Kat. 209464

1

Prosty wygląd i staranne wykończenie: zestaw piknikowy
CÔME oferuje wam sposobność na wyróżnienie waszych
stref wypoczynku.
Cechy wspólne :
>Drewno
>
egzotyczne certyfikowane FSC, lazurowane w
kolorach Jasny Dąb lub Mahoń.
>Mocowanie
>
za pomocą dostarczonych haków
mocujących.
Dostępne produkty :
>Stół:
>
dł. 1800 x szer. 810 x wys. 760 mm.
>Ławka
>
bez oparcia: dł. 1800 x szer. 300 x wys. 450 mm.
Zestaw stół + 2 ławki

Nr Kat. 209462

Stół

Nr Kat. 209465

Ławka

Nr Kat. 209466

KOSZE NA ŚMIECI
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2

STOŁY PIKNIKOWE

1

2

3

STÓŁ PIKNIKOWY RYGA

STÓŁ PIKNIKOWY SEWILLA

STÓŁ PIKNIKOWY DLA DZIECI

Stół piknikowy o zwiększonym komforcie użytkowania
dzięki 4 wydzielonym przez oparcia miejscom
siedzącym. Dostępny w wersji dostosowanej dla osób
niepełnosprawnych (wydłużony blat umożliwiający wjazd
fotela dla niepełnosprawnych).
>Dł.
> 1500 x szer. 1300 x wys. 750 mm (wersja
standardowa).
>Dł.
> 2000 x szer. 1300 x wys. 750 mm (wersja dla
niepełnosprawnych).
>Stelaż
>
z rur stalowych malowanych na powierzchni cynku
w kolorze RAL 9005.
>Siedziska,
>
oparcia i blat stołu z laminatu kompaktowego,
gr. 18 mm, w kolorze Mahoń.
>Mocowanie
>
za pomocą dostarczonych kotew.

Dostępny w wersji dostosowanej dla osób
niepełnosprawnych (przesunięty stelaż umożliwiający
wjazd fotela dla niepełnosprawnych), stanowi alternatywę
wysokiej jakości dla stołów wykonanych z drewna
sosnowego niewiadomego pochodzenia.
>Dł.
> 2000 x szer. 1320 x wys. 710 mm (wersja
standardowa).
>Dł.
> 2000 x szer. 1320 x wys. 710 mm (wersja dla
niepełnosprawnych).
>Stelaż
>
z odlewu żeliwnego malowanego w kolorze RAL
9005.
>Listwy
>
z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC,
wykończenie: lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
>Mocowanie
>
za pomocą dostarczonych kotew.

Miejsce odpoczynku dla dzieci.
>Wymiary:
>
1500 x 1500 mm.
>Wysokość
>
siedziska:
• Wersja przedszkolna: 290 mm.
• Wersja szkoła podstawowa: 390 mm.
>Listwy
>
z dębu certyfikowanego PEFC, wykończenie:
lakierowane w jednym lub w wielu kolorach (RAL: czerwony
3020, żółty 1023, zielony 6018, niebieski 5010).
>Mocowanie
>
za pomocą dostarczonych kotew.

Stół Ryga standardowy

Nr Kat. 209461

Stół Ryga dla niepełnosprawnych

Nr Kat. 209463

Stół Sewilla standardowy

Nr Kat. 209468

Stół Sewilla dla niepełnosprawnych

Nr Kat. 209469

Wys. siedziska 290 mm - wielokolorowa

Nr Kat. 208080

Wys. siedziska 290 mm - jednokolorowa

Nr Kat. 208081

Wersja szkoła podstawowa
Wys. siedziska 390 mm - wielokolorowa

Nr Kat. 208085

Wys. siedziska 390 mm - jednokolorowa

Nr Kat. 208086

Nr Kat. 209461

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

Nr Kat. 209468
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Nr Kat. 209469
Wersja dla niepełnosprawnych
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3

1500

1300

2000

Nr Kat.
208080
710

1300

440

290

20
0
410

750

0

Gotowe do montażu.

430

750
430

Wersja dla
niepełnosprawnych

Gotowe do montażu.

Gotowe do montażu.

Dostarczana zmontowana.
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950

0
150
950

1

Nr Kat. 209463
Wersja dla niepełnosprawnych

Wersja przedszkolna
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30

Drewniane, stalowe lub plastikowe, o pojemności
od 30 do 90 litrów, gama PROCITY® zaspokaja
wasze wszelkie potrzeby w zakresie czystości w
strefach publicznych.

SPIS TREŚCI
6

MEBLE WYPOCZYNKOWE

32

KOSZe NA ŚMIeCI

34

KOSZE NA ŚMIECI

45

OSŁONY ŚMIETNIKOWE

46

stojaki & wiaty rowerowe

60

ukwiecenie miasta

76

KONTROLA DOSTĘPU

82

NOŚNIKI INFORMACJI

KOSZE NA ŚMIECI

4

1 2

3

4 do 7

KOSZE NA ŚMIECI KOLONIA
60 & 30 LITRÓW

KOSZ NA ŚMIECI BARCELONA
60 LITRÓW

KOSZ NA ŚMIECI SILAOS®
30 & 50 LITRÓW

Model charakteryzujący się elegancką prostotą. Kosz
półokrągły, dostępny w wersjach do zabetonowania lub
ściennej.

Kosz na śmieci na nodze o ciekawym wyglądzie dzięki
podwójnej obręczy z aluminium.
>Kosz
>
z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 22 mm.
>Drewno
>
lazurowane, wykończenie Jasny Dąb lub Mahoń.
>Obręcze
>
z aluminium RAL 7044.
>Noga
>
centralna ze stali malowanej na powierzchni cynku,
Ø 76 mm.
>Wymiary:
>
Ø 400 x wys. 860 mm.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.
>Wewnętrzne
>
wiadro w zestawie.
>Worki
>
o pojemności 60 litrów (nie znajdują się w zestawie).

Linia koszy na śmieci stworzona w duchu ekoodpowiedzialnym (dąb certyfikowany PEFC, lazurowane
lazurą wodną, stal z recyklingu), które pozostają w harmonii
z ławkami z linii Silaos®.

Nr Kat. 208066

Kosz półokrągły 30 litrów

>Wymiary:
>
Ø 510 x wys. 600 mm.
>Wiadro
>
wewnętrzne w zestawie.
>Worki
>
o pojemności 30 litrów (nie znajdują się
w zestawie).

Kosz 30 litrów na nogach

Nr Kat. 208062

Kosz 30 litrów wersja ścienna

Nr Kat. 208064

Stal 50 litrów

>Stelaż
>
kosza ze stali wycinanej plazmowo.
>Kosz
>
dostępny z pokrywą lub bez.
>Wykończenie:
>
malowany na powierzchni cynku wg naszej
palety RAL (patrz strona 4).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.
>Worki
>
o pojemności 50 litrów (nie znajdują się w zestawie).
Kosz stal & drewno
Pojemność

Jasny Dąb

Mahoń

Dł. 460 x szer. 270 x wys. 725 mm

30 Litres

594130

594131

Dł. 395 x szer. 395 x wys. 630 mm

50 Litres

594134

594135

50 Litres

594136

594137

Bez pokrywy

1

Z podnoszoną pokrywą
Dł. 395 x szer. 395 x wys. 630 mm

5

Z pokrywą, kosz uchylny
Dł. 460 x szer. 270 x wys. 870 mm

30 Litres

Nr Kat. 594137 (50L)

594133

594132

Kosz stalowy - 50 litrów

2

Bez pokrywy - dł. 460 x szer. 270 x wys. 725 mm

594140

Z pokrywą - dł. 460 x szer. 270 x wys. 870 mm

594141

6

7

UKWIECENIE
MIASTA

Nr Kat. 208063

Stal & drewno 30 lub 50 litrów

>Kosze
>
z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 22 mm.
>Drewno
>
lazurowane, wykończenie: Jasny Dąb lub Mahoń.
>Stelaż
>
ze stali malowanej na powierzchni cynku wg naszej
palety RAL (patrz strona 4).
>Kosze
>
dostępne z pokrywami lub bez.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.
>Worki
>
o pojemności 30 lub 50 litrów (nie znajdują się w
zestawie).
7

3

6

Nr Kat. 594141 (50L)

Nr Kat. 594133 (30L)

KONTROLA
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Kosz 60 litrów

do

KOSZE NA ŚMIECI

Kosz 60 litrów

2

4
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Kosz okrągły 60 litrów

Nr Kat. 594133 (30L)
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1

>Kosz
>
z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 22 mm.
>Drewno
>
lazurowane, wykończenie Jasny Dąb lub Mahoń.
>Wiadro
>
wewnętrzne w zestawie.
>Wymiary:
>
Ø 470 x wys. 650 mm.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża, kotwy w zestawie.
>Worki
>
o pojemności 60 litrów (nie znajdują się w
zestawie).

35

Nr Kat. 594134 (50L)
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KOSZE NA ŚMIECI
2 3

4 5

6

KOSZ NA ŚMIECI RYGA
50 LITRÓW

KOSZ NA ŚMIECI LOFOTY
60 LITRÓW

KOSZ NA ŚMIECI SEWILLA
100 LITRÓW

KOSZ NA ŚMIECI WENECJA
80 LITRÓW

Współczesny wygląd uzyskany dzięki stelażowi z blachy
stalowej. W górnej części kosza znajduje się miejsce do
gaszenia niedopałków.
>Kosz
>
z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 22 mm.
>Drewno
>
lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
>W
> zestawie z wewnętrznym wiadrem.
>Obejma
>
górna z poliestru RAL 7044.
>Wymiary:
>
420x400 x wys. 1150 mm.
>Stelaż
>
z blachy stalowej gr. 8 mm, wykończenie:
malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL
(patrz strona 4).
>Worki
>
o pojemności 50 litrów (nie znajdują się w
zestawie).

Rzadko spotykana elegancja kosza, który można umieścić na
podstawie z odlewu żeliwnego lub na płycie stalowej; dostępny w
dwóch wersjach wykończenia: listwy z drewna egzotycznego FSC
lub blacha stalowa.
>Kosz
>
z drewna egzotycznego FSC, gr. 22 mm lub stal
gr. 8 mm.
>Drewno
>
lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
>Stal
>
malowana na powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz
strona 4).
>W
> zestawie z wiadrem wewnętrznym.
>Dostępny
>
w 2 wersjach:
• Wersja na podstawie z odlewu żeliwnego:
Ø 500 mm x wys. 930 mm.
• Wersja na płycie stalowej: Ø 500 mm x wys. 780 mm.
>Pokrywa
>
stalowa z zamkiem (klucz trójkątny).
>Worki
>
o pojemności 60 litrów (nie znajdują się w zestawie).

Idealne kosze do umieszczania na dużych terenach
zielonych. Dyskretny kosz wykonany z drewna doskonale
dopasuje się do otoczenia.
>Kosz
>
z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC,
gr. 22 mm.
>Drewno
>
lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
>Wymiary:
>
• Ośmiokątny: Ø 470 x wys. 938 mm.
• Prostokątny: 320x475 x wys. 930 mm.
>Uchwyt
>
z aluminium.
>Stelaż
>
ze stali ocynkowanej ogniowo.
>Mocowanie
>
za pomocą dostarczonych kotew.
>Worki
>
o pojemności 100 litrów (nie znajdują się
w zestawie).

Powiew modernizmu w przestrzeni publicznej.
Specyficzny wygląd tego kosza na śmieci doskonale integruje
się z każdym otoczeniem i współgra z donicami na drzewa i
kratownicami Wenecja.

Nr Kat. 208077

1

Wersja podstawa
żeliwna

Wersja płyta
stalowa

2 Kosz stal i drewno

Nr Kat. 208076

Nr Kat. 208074

3 Kosz stalowy

Nr Kat. 208075

Nr Kat. 208073

4 Kosz 100 litrów - ośmiokątny

Nr Kat. 208068

5 Kosz 100 litrów - prostokątny

Nr Kat. 208067

Kosz 80 litrów

6

Nr Kat. 208060

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

Kosz 50 litrów

>Stelaż
>
ze stali i z blachy stalowej wycinanej plazmowo.
>Wymiary:
>
Ø 470 x wys. 750 mm.
>Pokrywa
>
wyposażona w zamek na klucz trójkątny.
>Wykończenie:
>
stal malowana na powierzchni cynku wg naszej
palety RAL (patrz strona 4).
>Mocowanie
>
za pomocą dostarczonych kotew.
>W
> zestawie z wiadrem wewnętrznym.
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3
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KOSZE NA ŚMIECI
3 4

5

6

KOSZ NA ŚMIECI WALENCJA 40 LITRÓW

KOSZE NA ŚMIECI CEZAR 60 LITRÓW

Stalowy kosz na śmieci z podstawą boczną mocowaną
bezpośrednio do podłoża.
>Wiadro
>
wewnętrzne z blachy ocynkowanej ogniowo
8/10 wyposażone w 2 uchwyty wykonane z drutu Ø 5 mm,
z blokadą na klucz trójkątny.
>Wykończenie:
>
stal malowana na powierzchni cynku wg naszej
palety RAL (patrz strona 4).
>Możliwość
>
umieszczenia naklejki na pojemniku
(naklejka w zestawie).

Stalowy kosz na śmieci, stojący na cylindrycznej
podstawie, wyposażonej w wewnętrzną konstrukcję
służącą do przymocowania kosza do podłoża.
>Wiadro
>
wewnętrzne z blachy ocynkowanej ogniowo
8/10 wyposażone w 2 uchwyty wykonane z drutu
Ø 5 mm, z blokadą na klucz trójkątny.
>Wykończenie:
>
stal malowana na powierzchni cynku wg
naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Możliwość
>
umieszczenia naklejki na pojemniku (naklejka
w zestawie).

KOSZ NA ŚMIECI SANTIAGO
40 LITRÓW

KOSZ NA ŚMIECI VERCORS
40 LITRÓW

2 rury stalowe Ø 76 mm umożliwiają wyposażenie tego kosza
w pokrywę stalową oraz do spersonalizowania wyglądu kosza
dzięki 4 gałkom dekoracyjnym.
>Pojemnik
>
podtrzymywany w górnej części przez 2 półobręcze
poziome wykonane ze stalowego płaskownika, z których jedna
podnosi się w celu przechylenia pojemnika o 45º.
>Worki
>
plastikowe nie wchodzą w skład zestawu. Opcjonalnie:
wiadro z blachy ocynkowanej ogniowo 8/10 wyposażone w
2 uchwyty wykonane z drutu Ø 5 mm. Opcjonalnie: blokada z
zamkiem na klucz trójkątny (sprecyzować podczas składania
zamówienia).
>Wykończenie:
>
stal malowana na powierzchni cynku wg naszej
palety RAL (patrz strona 4).
>Możliwość
>
umieszczenia naklejki na pojemniku (znajduje się
w zestawie).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Kosz będący uzupełnienim dla ławek oraz ławek bez
oparcia Vercors (strony 15 i 23).
>Charakterystyka
>
techniczna taka jak kosza Santiago.
>Rura
>
stalowa Ø 60 mm.

1 Walencja podstawa Ø 60 mm wygięta
Walencja podstawa Ø 76 mm gałka Agora

2 W
 alencja podstawa Ø 76 mm gałka Agora
"antyterrorystyczny"
Walencja podstawa Ø 60 mm wygięta
"antyterrorystyczny"

4 Wersja «antyterrorystyczna» kosza:

>Charakterystyka
>
taka sama jak kosza powyżej, bez
korpusu z blachy, umożliwiając w ten sposób łatwą
kontrolę zawartości kosza na śmieci.

Nr kat. 208203
Nr kat. 208205
Nr kat. 208208

3 Cezar podstawa cylindryczna

Nr Kat. 208201

4 Cezar podstawa cylindryczna
«antyterrorystyczny»

Nr Kat. 208199

Nr Kat. 208210

Vercors z wiadrem

Nr Kat. 208211

6
Gałki :

Nr kat. 208209

3

1

City

Agora

Kula

Forum

Bez wiadra

208220 208221 208222 208224

Z wiadrem

208225 208226 208227 208229

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

Wersja "antyterrorystyczna" kosza:
>Charakterystyka
>
taka sama jak kosza powyżej, bez korpusu z
blachy, umożliwiając w ten sposób łatwą kontrolę zawartości
kosza na śmieci.

Vercors bez wiadra

KOSZE NA ŚMIECI

1 2

MEBLE
WYPOCZYNKOWE

39

UKWIECENIE
MIASTA

5

Nr Kat. 208203

4

Nr Kat. 208211

2

Nr Kat. 208221

532

do
Gałkaru
wybo

cz
Półobrę
a
blokując

KONTROLA
DOSTĘPU

Nr Kat. 208201

1

Nr Kat. 208208

Nr Kat. 208199

Ø 76

NOŚNIKI
INFORMACJI

1000

2

200

38
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Dwie linie produktów wykonanych z polietylenu
nieodkształcającego się, po obróbce anty-UV dla większej
trwałości w warunkach zewnętrznych.
>Wiadro
>
wewnętrzne ze stali ocynkowanej ogniowo,
wyposażone w uchwyty.
>Zamykanie
>
kluczem trójkątnym. Automatyczne blokowanie
zamka po prawidłowym odstawieniu pojemnika na miejsce.
>Do
> zamocowania na ścianie lub, opcjonalnie, na słupku –
dotyczy modelu 40-litrowego.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża – model 90-litrowy.
>Wykończenie:
>
patrz obok - paleta dostępnych kolorów.

Wys.

Ø poj.

Wys. poj.

Nr kat.

1 Morvan 40 litrów Ø 385 mm

720

310

500

208000

2 Morvan 90 litrów Ø 445 mm

980

385

770

208001

3 Onis 40 litrów Ø 385 mm

720

310

500

208002

4 Onis 90 litrów Ø 445 mm

980

385

770

208003

Słupek Ø 60 mm

1250

208019

1

STANDARDOWY KOSZ NA ŚMIECI
CONVIVIALE® 50 LITRÓW

KOSZ NA ŚMIECI CONVIVIALE®
30 LUB 80 LITRÓW

Rury stalowe 40x40 mm i ich specjalne wygięcie,
nadają temu produktowi niepowtarzalny wygląd
charakterystyczny dla linii Conviviale® (bariery miejskie,
ławki...). Dolna poprzeczka ułatwia wykrycie kosza przez
osoby słabo i niedowidzące.
>Wymiary:
>
dł. 490 x wys. użytkowa 1100 mm.
>Pokrywa
>
chroniąca przed deszczem: malowana blacha
aluminiowa, gr. 3 mm.
>Korpus
>
kosza: blacha stalowa ocynkowana ogniowo,
gr. 1 mm.
>Wykończenie:
>
stal malowana na powierzchni cynku wg
naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.
>Worki
>
o pojemności 50 litrów (nie znajdują się w zestawie).

Dwa nowoczesne modele kosza na śmieci łączące w sobie
plastik i stal. Dostępne 2 pojemności koszy pozwalają
dopasować kosz do miejsca jego ustawienia - w zależności
od ilości osób przebywających w danym miejscu.
Wersja 30 litrowa dostępna jest do ustawienia na stopie
stalowej lub do powieszenia na ścianie.
7

6 Wersja «antyterrorystyczna».
>Ta
> sama charakterystyka produktu jak w przypadku
standardowego kosza Conviviale® ale bez osłony z blachy,
umożliwiając w ten sposób łatwą kontrolę zawartości
kosza.
5 Kosz standardowy

Nr Kat. 208050

6 Kosz "antyterrorystyczny"

Nr Kat. 208155

30 litrów

>Rura
>
stalowa 40x40 mm, malowana na powierzchni cynku
wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Korpus
>
kosza wykonany z plastiku termoformowalnego,
wykończenie szary antracyt.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża lub do powieszenia
na ścianie.
>Dostępny
>
z pokrywą lub bez pokrywy.
>Worki
>
o pojemności 30 litrów (nie znajdują się w
zestawie).
8

80 litrów

>Charakterystyka
>
jak w przypadku kosza 30 litrowego.
>Z
> pokrywą.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.
>Worki
>
o pojemności 80 litrów (nie znajdują się w
zestawie).

3

Z pokrywą

5

KOSZE NA ŚMIECI

y
arn

7 8

7 Kosz 30 litrów - na nóżce

Bez pokrywą

Nr Kat. 208056

Nr Kat. 208055

Kosz 30 litrów - ścienny

Nr Kat. 208057

Nr Kat. 208054

8 Kosz 80 litrów - z pokrywą

Nr Kat. 208051

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

KOSZE NA ŚMIECI MORVAN I ONIS
40 LUB 90 LITRÓW

5 6

UKWIECENIE
MIASTA

1 do 4

MEBLE
WYPOCZYNKOWE

41

7
4

KONTROLA
DOSTĘPU

2

6

8

NOŚNIKI
INFORMACJI

40

KOSZE NA ŚMIECI

>Pokrywa
>
z małym otworem uniemożliwia wkładanie
worków z odpadami domowymi, samo gasząca,
uniemożliwia wydostanie się gazu i pozwala ugasić
ogień w koszu.

>Wiadro
>
z blachy ocynkowanej ogniowo 8/10 z
uchwytami pozwalającymi na jego opróżnianie.
>Zamykanie:
>
otwarcie za pomocą klucza trójkątnego,
zamknięcie poprzez zatrzaśnięcie.
>Wykończenie:
>
pojemnik malowany na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL; pokrywa malowana na
powierzchni cynku wg naszej palety
RAL (patrz strona 4).
>Opcjonalnie,
>
dekoracyjna podstawa z odlewu
aluminium.

3

KOSZE Samo gaszące GREGORY
60 LITRÓW

KOSZE Samo gaszące ESTEREL
40 LITRÓW

Kosze stalowe z 2 rodzajami podstaw :
4 Na podstawie odlanej z aluminium Ø 270 mm do
bezpośredniego montażu lub do przymocowania za pomocą
tulei Serrubloc®, dzięki czemu kosz staje się ruchomy.
5 Na stalowej podstawie cylindrycznej, wyposażonej w
konstrukcję wewnętrzną służącą do przyczepienia kosza do
podłoża.

Kosz stalowy z dwoma rodzajami mocowań :
6 Stalowa podpora pomalowana farbą z nawierconymi
otworami do przyczepienia do ściany.
7 Pierścienie mocujące do wszystkich słupków Ø 76 mm
(wiaty przystankowe, słupki okrągłe, tablice informacyjne,
bariera Province, Trio, etc.) lub 80 x 80 mm (wiaty
przystankowe z kwadratowymi słupkami).

Kosze stalowe z 3 wersjami podstaw:
1 Słupek boczny wykonany z rury stalowej Ø 76 mm. Uchwyty odlane z aluminium.
4 gałki do wyboru.
2 Nóżka centralna wykonana z rury stalowej Ø 76 mm. Do przymocowania poprzez
scalenie bezpośrednio z podłożem lub z systemem Serrubloc Ø 76 mm, dzięki czemu
kosz staje się ruchomy. W opcji: podstawa odlana z aluminium.
3 Podstawa-popielnica.

City

Agora

Kula

Forum

4 Gregory podstawa aluminiowa

Nr Kat. 208100

Esterel wspornik ścienny

Nr Kat. 208150

Słupek boczny

208117

208118

208120

208116

5 Gregory podstawa cylindryczna

Nr Kat. 208101

Esterel słupek Ø 76 mm

Nr Kat. 208142

Podstawa-popielnica

208165

208166

208167

208168

Nr Kat. 206559

Esterel słupek 80 x 80 mm

Nr Kat. 208141

Nóżka centralna

208110

W opcji, dekoracyjna podstawa

1

Zestaw ruchomy

6

4

206108

2

Korpus
,5 mm
Blacha 1

340

4

KOSZE Samo gaszące GUJANA - 40 LITRÓW

UKWIECENIE
MIASTA

do

6 7

a
Pokryw mm
1,2
Blacha

545

1

4 5

KOSZE NA ŚMIECI

CECHY WSPÓLNE KOSZY GUJANA,
GREGORY I ESTEREL:

1 do 3

MEBLE
WYPOCZYNKOWE
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STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

42

6
Rura Ø 7

5

3

KONTROLA
DOSTĘPU

1,5 mm

5

3
Ø 357

324

Pokrywa
Blacha
1,2 mm

Korpus
Blacha
1,5 mm
40

7
Wersja ze słupkiem-popielnicą
Nr Kat. 208166

NOŚNIKI
INFORMACJI

7
545

6

900

KOSZE NA ŚMIECI

44

1830

900

1830

45

3

KOSZE Samo gaszące GUJANA DO
SEGREGACJI ŚMIECI

DREWNIANY KOSZ DO SEGREGACJI ŚMIECI

OSŁONY ŚMIETNIKOWE

Stwórzcie zestaw koszy do segregacji śmieci łącząc ze sobą
od 1 do 3 koszy Gujana wokół stopy centralnej. Różne kolory
pokryw ułatwią identyfikację rodzaju odpadów.

Liniowy zestaw do selekcji śmieci, składający się z 3 segmentów
zabudowanych panelami z kompaktu wykończonego w kolorze
Mahoń.

Charakterystyka koszy, patrz strona 42. Wasz zestaw będzie
się składał z:
A podstawowego kosza na śmieci Gujana z pojemnikiem na
podstawie bocznej, korpus i pokrywa malowane na
powierzchni cynku wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
B jednego lub dwóch dodatkowych koszy Gujana z
pojemnikami i częściami łączącymi bez podstawy,
korpus i pokrywa malowane na powierzchni cynku wg
naszej palety RAL (patrz strona 4).

>Armatura
>
ze stali ocynkowanej ogniowo.
>Wymiary:
>
1060 x 370 x wys. 600 mm.
>3
> wewnętrzne pojemniki o pojemności 50 litrów w zestawie.
>Mocowanie
>
do podłoża za pomocą nóg ze stali ocynkowanej
ogniowo, kotwy mocujące w zestawie.
>Pokrywy
>
z kompaktu malowane wg naszej palety RAL (patrz
strona 4).

Nr Kat.

City

208135

Agora

208136

Kula

208137

Forum

208139

1830

1830

Słupek
>Słupek
>
z kompozytu drewna wysokiej jakości,
odpornego na UV.
>Wysokość
>
całkowita 1600 mm.
>Gałka
>
aluminiowa.
>Mocowanie
>
na płycie.

Nr Kat. 208078

Zestaw 3 naklejek (samoprzylepne) informujących o segregacji śmieci
Wymiary naklejek: wys. 185 x 160 mm

Słupek na płycie

Nr Kat. 208090

Oszalowanie dł. 900 x wys. 1450 mm

Nr Kat. 208091

Oszalowania dł. 1830 x wys. 1450 mm

Nr Kat. 208092

Przykład możliwej konfiguracji:
6 słupków + 2 oszalowania dł. 900 mm + 3 oszalowania dł. 1830 mm

Nr Kat.
208134
1830

1830

900
1830

B kosze dodatkowe
kosze dodatkowe Gujana
z pojemnikiem i częściami
łączącymi, bez podstawy

Nr Kat.

208130

UKWIECENIE
MIASTA

Przedstawiony model:
4 słupki + 2 oszalowania dł. 900 mm + 1 oszalowanie dł. 1830 mm

2
1830

KONTROLA
DOSTĘPU

1830

1830

1

Gotowe do montażu.

NOŚNIKI
INFORMACJI

kosz
podstawowy
Gujana z
pojemnikiem
na podstawie
bocznej

Gałka

Oszalowania
>Oszalowania
>
z kompozytu drewna wysokiej jakości.
>Dostępne
>
w 2 długościach: 900 i 1830 mm.
>Wysokość:
>
1450 mm.

900

A kosz podstawowy

Kosz do segregacji śmieci

Przykład możliwej konfiguracji: 4 słupki + 3 oszalowania dł. 1830 mm

KOSZE NA ŚMIECI

Opcjonalnie
>Zestaw
>
3 naklejek informujących o segregacji śmieci
(samoprzylepne).

Opcja
>Zestaw
>
3 naklejek do segregacji śmieci (samoprzylepne).

Konstrukcja całkowicie modułowa pozwalająca w
pełni dopasować się do potrzeb. Wybierzcie ilość
słupków i oszalowań aby stworzyć wiatę "na miarę".

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

2

1830

1

MEBLE
WYPOCZYNKOWE

1830

Od najprostszego modelu ocynkowanego
ogniowo aż po najbardziej ozdobne stojaki,
gama wyposażenia dla użytkowników 2 kółek od
PROCITY® zaspokaja wszelkie potrzeby epoki,
która faworyzuje ten środek transportu.

SPIS TREŚCI
6

MEBLE WYPOCZYNKOWE

32

KOSZE NA ŚMIECI

46

stojaki & wiaty rowErowE

48		
STOJAKI ROWEROWE
55

WIATY ROWEROWE

60

ukwiecenie miasta

76

KONTROLA DOSTĘPU

82

NOŚNIKI INFORMACJI

stojaki & wiaty rowerowe

49
1

3

Stojak rowerowy w najczystszej postaci: ozdobny, modułowy,
funkcjonalny.
1 do 6 Dekoracyjne stojaki rowerowe modułowe
>5
> gałek do wyboru.
>Jedno
>
lub dwustronne.
>Możliwość
>
poszerzenia o moduły 6-miejscowe jedno lub
dwustronne.
>Umożliwiają
>
ustawienie i przyczepienie wszystkich typów
rowerów.
>Wykonane
>
ze stali, słupki Ø 76 mm, rury w kształcie „U”
Ø 22 mm. Odległość między rurkami w kształcie „U”, 50 mm.
>Wykończenie:
>
malowane na powierzchni ocynkowanej ogniowo
wg naszej palety RAL (patrz strona 4) lub ocynkowane
ogniowo z gałką Merkury.
>> Montaż na płytach za pomocą dostarczonych śrub.

3
4

1 Stojak 3-miEjscowy jEdnostronny
City

Agora

Kula

Forum

2

KOSZE NA ŚMIECI

Dekoracyjne stojaki rowerowe modułowe

stojaki rowerowe

MEBLE
WYPOCZYNKOWE

stojaki & wiaty ROWEROWE

Merkury

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

207365 207360 207361 207367 207002

2 Stojak 3-miEjscowy dwustronny
City

Agora

Kula

Forum

Merkury

207355 207350 207351 207356 207022

3 Stojak 6-miEjscowy jEdnostronny
City

Agora

Kula

Forum

Merkury

UKWIECENIE
MIASTA

207315 207310 207311 207316 207003

4 Stojak 6-miEjscowy dwustronny
City

Agora

Kula

Forum

Merkury

207325 207320 207321 207326 207023

5 Moduł dodatkowy 6 miEjsc
jEdnostronny
City

Agora

Kula

Forum

Merkury

207335 207330 207331 207336 207004

City

Agora

5

Kula

Forum

Merkury

O
GAŁEK D
U
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WY

OCYNK
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City

Agora

Kula

Forum

KONTROLA
DOSTĘPU

6 Moduł dodatkowy 6 miEjsc
dwustronny
Merkury

207345 207340 207341 207346 207064

Żądajcie oznakowania
PROCITY®

4

6

NOŚNIKI
INFORMACJI

48

stojaki rowerowe

1

2

3

4

Modułowe stojaki rowerowe
CONVIVIALE®

Stojaki rowerowe CONVIVIALE®

Stojak rowerowy Duo

Bramka na rowery i motocykle

Lepsze zabezpieczenie jednośladów (2 punkty mocowania :
rama i koło).
>Rury
>
stalowe 70 x 70 i 40 x 40 mm.
>Gałka
>
Courbe de Diamant®, odlana z aluminium.
>Wykończenie:
>
stal ocynkowana ogniowo i malowana wg
naszej palety RAL (patrz stona 4).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża lub na płycie
mocującej.

Elegancki stojak rowerowy dwumiejscowy doskonale
przytrzymujący koło. Łatwe mocowanie zabezpieczenia
antykradzieżowego do ramy roweru.
>4
> gałki do wyboru : City, Agora, Kula, Forum.
>Stal
>
ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety RAL.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Skuteczne i dobrze widoczne wyposażenie dla
użytkowników 2 kółek. Charakterystyczne oznaczenie
widoczne jest z dużej odległości.

Moduł podstawowy + 3 uchwyty

Nr Kat. 207385

Moduł dodatkowy + 3 uchwyty

Nr Kat. 207386

Uchwyty dodatkowe (sztuka)

Nr Kat. 207387

Bezpośrednie mocowanie do podłoża

Nr Kat. 207380

Na płycie mocującej

Nr Kat. 297380

City
Nr Kat.

207412

Agora

Kula

Forum

207413 207414 207416

3

Wersja standardowa
• stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety
RAL. 4 gałki do wyboru: City, Agora, Kula, Forum.
• stal ocynkowana ogniowo.
Gałka Merkury czarna odlana z aluminium.
>Rury
>
stalowe Ø 76 i Ø 50 mm.
>Wysokość
>
całkowita (bez gałki) 1100 mm,
długość 1200 mm.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.
>Opcja:
>
podstawa dekoracyjna.

KOSZE NA ŚMIECI

Dzięki ukośnemu układowi, rowery zajmują o 30% mniej
powierzchni przeznaczonej dla ruchu pieszych. Ponadto
kierownice rowerów nie zahaczają o siebie. Możesz wybrać
najlepsze rozwiązanie dla Twojego miejsca w postaci
stojaka: jednostronnego, dwustronnego, o nieograniczonej
możliwości przedłużania, o dowolnym ustawieniu
uchwytów.
>Jednostronny
>
moduł podstawowy, 3 miejsca.
>> Możliwość dodawania 3-miejscowych modułów
dodatkowych.
>Dodatkowe
>
miejsca z drugiej strony poprzez dodanie
uchwytów.
>Dla
> jednośladów motocyklowych należy zamontować
moduły bez uchwytów.
>Rama
>
z rur stalowych 70 x 70 i 40 x 40 mm.
>Uchwyty
>
z rur stalowych Ø 22 mm do wszystkich typów
rowerów; do samodzielnego montażu.
>> Gałka Courbe de Diamant®, odlew aluminiowy.
>Wykończenie:
>
stal ocynkowana ogniowo i malowana wg
naszej palety RAL (patrz stona 4).
>Mocowanie
>
na płytach, kotwy do zabetonowania w
kształcie „U”, w zestawie.

MEBLE
WYPOCZYNKOWE

51

Wersja z oznakowaniem
>> Taka sama charakterystyka jak wersji standardowej,
z masztem informacyjnym Ø 76 mm, stal malowana
na powierzchni cynku wg naszej palety RAL, wysokość
całkowita 2900 mm, dla doskonałej widoczności stojaka
nawet jeśli stoją przed nim samochody.

City

2

OC N
K
OGNY
IOWY

Kula

Bramka prosta

207523 207521 207522 207525 207520

Bramka z masztem
informacyjnym

207533 207531 207532 207535

–
206108

Opcja: podstawa

OCYNK
OGNIOWY

Forum Merkury

4

KONTROLA
DOSTĘPU

UKWIECENIE
MIASTA

1

Agora

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

stojaki & wiaty ROWEROWE

50

2

OCYNK
OGNIOWY

NOŚNIKI
INFORMACJI

1

stojaki rowerowe

1

2

3

4

5

Stojak rowerowy Trombone

Dekoracyjny stojak motocyklowy

Uniwersalny stojak rowerowy zabierający mało miejsca na
ulicy oferując jednocześnie maksymalną użyteczność.

Nigdy więcej bezładnego parkowania motocykli.
Dostępny w dwóch wersjach :
• stal ocynkowana ogniowo i malowana wg naszej palety
RAL (patrz strona 4). 4 gałki do wyboru: City, Agora, Kula, Forum.
• stal ocynkowana ogniowo
Gałka Merkury czarna odlana z aluminium..
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.
>Opcja:
>
podstawa dekoracyjna.

STOJAK ROWEROWY
LIZBONA

UCHWYT ŚCIENNY
NASTAWNY LUB STAŁY

Stojak zabierający mało miejsca
umożliwiający jednoczesne
przymocowanie ramy i koła roweru.
Doskonałe uzupełnienie dla bariery
miejskiej Lizbona.
>Rura
>
stalowa 80x40 mm i 35x35 mm.
>Wysokość
>
użytkowa: 870 mm.
>Szerokość:
>
750 mm.
>Wykończenie:
>
stal ocynkowana ogniowo
lub stal malowana na powierzchni
ogniowo wg naszej palety RAL (patrz
strona 4).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Bezpośrednie mocowanie do ściany za
pomocą śrub i kołków (nie znajdują się
w zestawie). 50 mm odległości między
rurami.
>Wykończenie:
>
stal ocynkowana
ogniowo.
>Opcja:
>
stalowy słupek ocynkowany
ogniowo, zakończony czarnym
plastikowym korkiem. Możliwość
przymocowania od 1 do 4 uchwytów
nastawnych lub stałych. Wykończenie:
ocynk ogniowy.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Stojak rowerowy
6-miejscowy,
dwupoziomowy

>Rura
>
stalowa Ø 60 mm.
>Wysokość
>
użytkowa 1000 mm.
>Szerokość
>
625 mm.
>Wykończenie:
>
ocynkowany ogniowo lub malowany na
powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL
(patrz strona 4).
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.
Ocynk ogniowy

Nr kat. 201050

Malowana

Nr kat. 201051

OCYNK
OGNIOWY

City
Nr Kat.

Agora

Kula

Forum Merkury

207512 207510 207511 207514 207500

Wersja z oznakowaniem
>Taka
>
sama charakterystyka jak wersji standardowej,
z blachą informacyjną wyciętą plazmowo, grubość 3 mm.
Ocynk ogniowy

Nr kat. 201052

Malowany

Nr kat. 201053

206108

Opcja: podstawa

2

Stojak Lizbona ocynk
ogniowy

Nr Kat. 207540

Stojak Lizbona malowany

Nr Kat. 207541

Uchwyt ścienny nastawny

Nr Kat. 204730

Uchwyt ścienny stały

Nr Kat. 204702

Słupek do uchwytu ściennego

Nr Kat. 204733

Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo
lub malowanej na powierzchni ocynkowanej
ogniowo wg naszej palety RAL (patrz strona
4). Uchwyty umieszczone na 2 poziomach
i dostęp do miejsc z 2 stron aby uniknąć
zahaczania się kierownic.
>Do
> położenia lub przymocowania (poprzez
otwory Ø 10 mm) do podłoża.
>Śruby
>
nie znajdują się w zestawie.
Stojak 6-miejscowy
ocynk ogniowy

Nr Kat. 204700

Stojak 6-miejscowy
malowany

Nr Kat. 204711

5

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

Wersja standardowa
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870

750

Rura 35 x 35
Rura 80 x 40
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stojaki rowerowe
2

3

Modułowy stojak rowerowy
Infinite

Stojak rowerowy 16-miejscowy

Wiata aluminiowa lub stalowa
na 5 miejsc rowerowych

Stojak rowerowy 16-miejscowy

Nr Kat. 204760

Struktura
>Rury
>
Ø 50 mm z aluminium anodowanego lub ze
stali ocynkowanej metodą Sendzimira, łączone
spojeniami z odlewu aluminium blokowanymi
śrubami ze stali nierdzewnej.
>>Wymiary: dł. 2 576 x wys. 2 150 x gł. 1 977 mm.

Aluminiowa wiata rowerowa bez oszalowań

Nr Kat. 529260

Aluminiowe poszerzenie wiaty 5 miejsc, bez oszalowań

Nr Kat. 529261

Aluminiowa wiata rowerowa 5-miejscowa
+ oszalowania boczne + oszalowanie tylne

Nr Kat. 529265

Stalowa wiata rowerowa bez oszalowań

Nr Kat. 529250

Stalowe poszerzenie wiaty 5 miejsc, bez oszalowań

Nr Kat. 529251

Zadaszenie
>> Płyty z poliwęglanu komórkowego o grubości 10 mm
po obróbce anty-UV.

Poszerzenie

A Moduł podstawowy Infinite 3-miejscowy

Nr Kat. 204715

>Możliwość
>
poszerzenia wiaty modułami
dodatkowymi 5-miejscowymi.
>>Wymiary: dł. 2 550 x wys. 2 150 x gł. 1 977 mm.

B Moduł dodatkowy Infinite 2-miejscowy

Nr Kat. 204716

Mocowanie
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

2 oszalowania boczne

Nr Kat. 529270

1 oszalowanie tylne dwuelementowe

Nr Kat. 529271

Stojak rowerowy 5-miejscowy

Nr Kat. 204719

Opcje: oszalowania i stojaki
rowerowe

A Moduł podstawowy 3-miejscowy

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

Ekonomiczny i bardzo wygodny stojak rowerowy z
możliwością rozbudowy stosownie do potrzeb. Wykonany
z rur stalowych 30 x 30 mm i Ø 16 mm. Nadaje się do
wszystkich typów rowerów, w tym górskich (odległość
między rurami na koła rowerów = 50 mm).
>Stojak
>
może być stawiany lub mocowany do podłoża
przez przykręcenie blach spodnich do kotew osadzonych
w otworach Ø 13 (zestaw nie zawiera śrub mocujących).
>Moduł
>
podstawowy 3-miejscowy (dł. 900 mm).
>Możliwość
>
rozbudowy o dowolną liczbę modułów
2-miejscowych (dł. 838 mm).
>Wykończenie:
>
stal ocynkowana ogniowo.

8 rowerów naprzeciw siebie. Stal ocynkowana ogniowo,
ścianki boczne zielone, malowane, z oznaczeniem.
>> Stojak mocowany na płytach poprzez otwory Ø 13.
Śruby nie znajdują się w zestawie.

Oszalowanie boczne i tylne

Stojak rowerowy 5-miejscowy
>Wykonany
>
ze stali ocynkowanej ogniowo. Stojak
dwupoziomowy. Doskonałe mocowanie koła.
>Do
> postawienia lub przymocowania (poprzez otwory
Ø 10) do podłoża.
>Śruby
>
nie znajdują się w zestawie.

UKWIECENIE
MIASTA

B Moduł dodatkowy 2-miejscowy

>> Panele z poliwęglanu komórkowego o grubości
10 mm po obróbce anty-UV.
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Przedstawiony model: aluminiowa wiata rowerowa +
poszerzenie, oszalowania i stojaki rowerowe w opcji.
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stojaki & wiaty ROWEROWE
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WIATY ROWEROWE
2

3

Wiata "Półksiężycowa"

WIATA CONVIVIALE®

Dekoracyjna wiata aluminiowa

Opcje: oszalowania i poszerzenia

Solidna wiata rowerowa, która stanowi eleganckie i
skuteczne rozwiązanie dla rowerzystów.

Wiata o współczesnej estetyce. Oferuje optymalną przestrzeń do
ustawiania rowerów.

Spójność i estetyka waszych mebli miejskich uzyskana dzięki
możliwości wyboru spośród 4 gałek dekoracyjnych; modułowość
zapewniona przez poszerzenia wiaty.
>> Słupki z rury aluminiowej Ø 76 mm.
>Obręcze
>
i podstawy dekoracyjne z odlewu aluminium.
>Stojak
>
rowerowy 6-miejscowy znajduje się w zestawie z wiatą
rowerową i z jej poszerzeniami. Wykonany ze stali ocynkowanej
ogniowo malowanej w kolorze wiaty.

Oszalowania boczne i tylne składają się z ramy wykonanej z
profilu aluminiowego i oszklenia z poliwęglanu komórkowego
przezroczystego o grubości 10 mm po obróbce anty-UV.
>Oszalowanie
>
boczne dostarczane parami, mocowane do
słupków za pomocą obręczy dekoracyjnych.
>> Oszalowanie tylne składa się z 2 elementów wraz ze słupkiem
środkowym, mocowanych do słupków za pomocą obręczy
dekoracyjnych.
>Numer
>
katalogowy obręczy dekoracyjnych należy dodać do
numeru katalogowego oszalowania.

Zadaszenie

Przykłady konfiguracji modułu podstawowego

Stelaż
>Słupki
>
stalowe 100x60 mm.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Zadaszenie i oszalowania

Zadaszenie

>Trawers
>
stalowy i rynna z profilu aluminiowego.
>> Zadaszenie wykonane z przezroczystego poliwęglanu
komórkowego o grubości 6 mm.
>Oszalowania
>
boczne wykonane z PVC białego o grubości
10 mm.

>Poprzeczki
>
stalowe 50x30 mm.
>Panele
>
z poliwęglanu komórkowego, gr. 6 mm, po obróbce anty-UV.

Wykończenie
>Stal
>
malowana na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej
palety RAL (patrz strona 4).

Stojak rowerowy
>Wchodzi
>
w skład numeru katalogowego 529030
i 529031. Stojak rowerowy 6-miejscowy wykonany jest
z rury stalowej Ø 22 mm, mocowany do trawersów za
pomocą śrub ze stali nierdzewnej znajdujących się
w zestawie. Kolor taki sam jak wiaty.

OPCJE: OSZALOWANIA I POSZERZENIA
>Oszalowania
>
boczne dostarczane parami.
>Oszalowania
>
tylne dostarczane w 2 elementach dla wiaty
podstawowej i w 1 elemencie do poszerzenia wiaty.
>Rama
>
aluminiowa.
>Panele
>
z poliwęglanu komórkowego, gr. 10 mm.

Wykończenie i montaż
>Stal
>
ocynkowana ogniowo i pomalowana wg naszej
palety RAL (patrz strona 4).
>Mocowanie
>
na płytach. Kołki rozporowe znajdują się
w zestawie.

Poszerzenia

>Konstrukcja
>
składa się z dwóch rur aluminiowych 40 x 60 mm
przymocowanych do słupków obręczami dekoracyjnymi oraz
rynien wykonanych z profili aluminiowych.
>> Łuki wykonane z wygiętego profilu aluminiowego.
>Zadaszenie
>
wykonane z poliwęglanu komórkowego o grubości
6 mm po obróbce anty-UV.

Wykończenie
>Malowana
>
wg naszej palety RAL (patrz strona 4).

Nr kat.

Wiata podstawowa

2800 x 2110 x 2365

529030

Poszerzenie

2800 x 2110 x 2365

529031

OCYNK
OGNIOWY

Dł. x wys. x głęb.

Nr Kat.

Moduł podstawowy CONVIVIALE®

2700 x 2100 x 2300

529610

Moduł dodatkowy CONVIVIALE®

1300 x 2100 x 2300

529611

Montaż

City

Agora

Kula

Forum

Wiata 6-miejscowa bez oszalowań
529120

529121

529122

529124

529140

Para oszalowań bocznych

529616

Oszalowanie tylne 2 elementy - moduł podstawowy

529615

Oszalowania (opcjonalne)

Oszalowanie tylne 1 element - moduł dodatkowy

529617

2 oszalowania boczne
1 oszalowanie tylne
dwuelementowe
Obręcz zaciskowa do oszalowań

529150
529151
207000

KONTROLA
DOSTĘPU

Przedstawiony model : 1 wiata
+ 1 poszerzenie + 2 oszalowania tylne
dwuelementowe + 1 para oszalowań
bocznych + 5 bramek na rowery i motory
(Specjalna wiata na zamówienie bez stojaka
rowerowego, skonsultuj przy zamówieniu).

30

0

Oszalowania i obręcze zaciskowe w opcji.

NOŚNIKI
INFORMACJI

Rura 60 x 40
Rura 60
x

2040

2800

3
Rura 60 x

>Możliwość
>
poszerzenia modułu podstawowego dekoracyjnej
wiaty aluminiowej modułem dodatkowym 6-miejscowym (po
zamontowaniu wiaty nie ma możliwości jej poszerzenia).

>> Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

Przedstawiony model: wiata "Półksiężycowa"
moduł podstawowy + dodatkowy

Plyta 0 x 10
200 x 20

Poszerzenia

Poszerzenie 6-miejscowe bez oszalowań

Opcja oszalowania

2

2465 Głęb. ca
łkowita

>Tylko
>
oszalowanie tylne : nr kat. 529151 + 6 x 207000.
>Tylko
>
oszalowania boczne: nr kat. 529150 + 8 x 207000.
>Oszalowania
>
boczne + oszalowanie tylne: nr kat. 529150 +
nr kat. 529151 + 10 x 207000.

>Możliwość
>
dołączenia do wiaty Conviviale® poszerzeń
o długości 1300 mm.

Dł. x Wys. x Gł.

1

Struktura

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

Struktura
>Słupki
>
i rury poprzeczne stalowe, przymocowane śrubami.

KOSZE NA ŚMIECI

1

MEBLE
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UKWIECENIE
MIASTA

stojaki & wiaty ROWEROWE

56

WIATY ROWEROWE

59

Opcje: oszalowania, poszerzenia i stojaki rowerowe

2 Zadaszone przejście dla pieszych (wiaty
„sukcesywne”)

Łącząc ze sobą wiaty wielofunkcyjne bez oszalowań można
zadaszyć ciągi dla pieszych. Opcjonalne oszalowania boczne
pomogą chronić pieszych przed opadami deszczu z boku.

Oszalowania składają się z ramy wykonanej z profilu aluminiowego
i oszklenia z przezroczystego poliwęglanu komórkowego o grubości
10 mm po obróbce anty-UV.
>Oszalowanie
>
boczne, dł. 959 x wys. 1740 x grub. 23 mm.
>Oszalowanie
>
tylne, dł. 1150 x wys. 1740 x grub. 23 mm.

Poszerzenia
>Możliwość
>
poszerzenia modułu podstawowego o moduły
dodatkowe o wymiarach dł. 2500 x wys. 2635 x głęb. 2090 mm.

KOSZE NA ŚMIECI

Wiata na rowery i motocykle

Prosta wiata, która dzięki głębokości ponad 2 metry, skutecznie
ochroni rowery, skutery i motocykle.
Regulowane na wysokość nogi.

Oszalowania boczne i tylne

Stojaki rowerowe i motocyklowe
>Patrz
>
strona 48 i następne.
Wiata na rowery i motocykle Zadaszone przejście dla pieszych

Struktura
>Słupki
>
stalowe 80 x 80 mm z regulowanymi nogami na wysokość
na płytach stalowych.
>> Stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety RAL
(patrz strona 4).
>> Moduł podstawowy dł. 2500 x wys. 2635 x głęb. 2090 mm.

Moduł podstawowy bez oszalowań

Nr Kat. 529040

Poszerzenie bez oszalowań

Nr Kat. 529041

Przedstawiony model:
1 wiata
+ 6 poszerzeń
+ 1 oszalowanie boczne
+ 7 oszalowań tylnych

Wiata na rowery i motocykle - Zadaszone przejście dla pieszych.
Wersja ze zintegrowanym oświetleniem LED

Zadaszenie
>Rama
>
składająca się z dwóch trawersów i dwóch rynien z
aluminium, malowana wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Zadaszenie
>
wykonane z przezroczystego poliwęglanu komórkowego
o grubości 6 mm po obróbce anty-UV.

Moduł podstawowy bez oszalowań

Nr Kat. 529040L

Poszerzenie bez oszalowań

Nr Kat. 529041L

OCYNK
OGNIOWY

Opcje

Oświetlenie LED (dla wersji ze zintegrowanym oświetleniem LED)
>> Taśma LED zintegrowana z ramą, montaż w fabryce.
>> Zasilanie sieciowe 220 V; podłączenie musi być wykonane przez
wykwalifikowanego specjalistę. Wyłącznik nie znajduje się w zestawie.

Opcja oszalowanie boczne

Nr Kat. 529042

Opcja oszalowanie tylne do wiaty podstawowej *

Nr Kat. 529043

Opcja oszalowanie tylne do wiaty dodatkowej*

Nr Kat. 529048

Przedstawiony model:
1 wiata wielofunkcyjna
+ 4 poszerzenia
+ 1 oszalowanie boczne
+ 5 stojaków dekoracyjnych

*Używane jako zabezpieczenie boczne zadaszonego przejścia dla pieszych

OCYNK
OGNIOWY

Opcja oświetlenie LED,
zintegrowane z ramą

UKWIECENIE
MIASTA

1 Wiata na rowery i motocykle

2

Przedstawiony model: 1 wiata na rowery i motocykle
+ 2 poszerzenia + 2 oszalowania boczne + 3 oszalowania tylne
+ 6 stojaków rowerowych Trombone

Dostarczane w płaskim opakowaniu,
do samodzielnego montażu.

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

Model wiaty idealnie modułowej aby odpowiedzieć na wszystkie
potrzeby w dziedzinie zabezpieczenia. Dostępna w wersji ze
zintegrowanym oświetleniem LED.

Zadaszone przejście dla pieszych

Przedstawiony model:
1 zadaszone przejście dla pieszych
+ 4 poszerzenia

KONTROLA
DOSTĘPU

Wiata wielofunkcyjna

1

MEBLE
WYPOCZYNKOWE
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stojaki & wiaty ROWEROWE

58

Upiększanie otaczających nas przestrzeni
wzbogaca nasze życie, dlatego PROCITY®
proponuje niezwykle szeroką gamę produktów
do ukwiecenia miasta, od najbardziej klasycznych
po niezwykle nowoczesne rozwiązania.

SPIS TREŚCI
6

MEBLE WYPOCZYNKOWE

32

KOSZe NA ŚMIeCI

46

stojaki & wiaty rowerowe

60

ukwiecenie miasta

62

DONICE

70

KWIETNIKI

72

OCHRONA DRZEW

74

POPRZECZKI OCHRONNE

76

KONTROLA DOSTĘPU

82

NOŚNIKI INFORMACJI

ukwiecenie miasta

DONICE
2

3

DONICA NA DRZEWA PROVINCE

Donice CONVIVIALE®

DONICE SARLAT

Wyposażenie

Wyposażenie
Wnętrze
stalowe

Opcja
system
Poj.
Poj.
nawadniający
poliestrowy zpoliestrowy
uchwytami

Szer. x dł. x wys. (mm)

Wnętrze
stalowe

Opcja
system
Poj.
Poj.
nawadniający
poliestrowy zpoliestrowy
uchwytami

800 x 800 x 750

201260

201510

201520

201606

800 x 800 x 813

201266

201531

201534

201610

1000 x 500 x 750

201255

201511

201521

201607

1000 x 500 x 813

201267

201532

201535

201611

800 x 800 x 750

201250

201512

201522

201606

1000 x 500 x 750

201256

201513

201523

201607

800 x 800 x 750

201251

201514

201524

201606

1000 x 500 x 750

201257

201515

201525

201607

800 x 800 x 750

201264

201516

201526

201606

1000 x 500 x 750

201259

201517

201527

201607

Opcja pierścienie do podnoszenia donic

Opcja pierścienie do podnoszenia donic

Doskonałe połączenie dwóch materiałów, które dostarczy
waszym przestrzeniom należnej nobilitacji.
Stelaż
>Konstrukcja
>
z rury stalowej.
>Panele
>
boczne z dębu certyfikowanego PEFC.
>Dostępne
>
3 wersje wykończenia wnętrza:
• Wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• Ruchomy pojemnik z poliestru
• Ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami
do podnoszenia.
>Nogi
>
wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.

Wnętrze stalowe

Poj.
poliestrowy

Poj.
poliestrowy
z uchwytami

650 x 650 x 700

201276

201170

201174

Opcja
system
nawadniający
201600

900 x 900 x 800

201277

201171

201175

201601

1050 x 1050 x 1050

201278

201172

201176

201602

1250 x 1250 x 1150

201279

201173

201177

201603

Opcja pierścienie do podnoszenia donic

201291

Wykończenie
>Malowane
>
na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg
naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Panele
>
z drewna lazurowanego w kolorze Mahoń.
>Dostarczana
>
zmontowana.
Opcje
>System
>
nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem
stalowym).
>Pierścienie
>
do podnoszenia (wyłącznie w przypadku
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

201291

2

201291

Opcja ławka bez oparcia Estoril
Zaprojektowana aby tworzyć z donicami kompozycje geometryczne
wedle waszego uznania.
Specjalny numer katalogowy tej ławki zawiera w sobie system
mocowania do donic.
>Blacha
>
stalowa perforowana, gr. 2 mm, otoczona stalową rurą.
>>
> Wykończenie: stal malowana na powierzchni cynku.
Nr Kat. 201300

KONTROLA
DOSTĘPU

Specjalna ławka bez oparcia Estoril dł. 1800 mm

1

Nr Kat. 201260 + 201300

Nr Kat. 201173

NOŚNIKI
INFORMACJI

Forum

Kula

Agora

City

Szer. x dł. x wys.
(mm)

Donice z charakterem, które nadadzą niepowtarzalnej estetyki
waszej przestrzeni.
Stelaż
>Konstrukcja
>
z rury stalowej ocynkowanej ogniowo 40x40 mm.
>Panele
>
boczne ze stali ocynkowanej ogniowo.
>Dostępne
>
3 wersje wykończenia wnętrza:
• Wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• Ruchomy pojemnik z poliestru
• Ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do podnoszenia.
>Nogi
>
wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.
Wykończenie
>Malowane
>
na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety
RAL (patrz strona 4).
>Dostarczana
>
zmontowana.
Opcje
>System
>
nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem stalowym).
>Pierścienie
>
do podnoszenia (wyłącznie w przypadku pojemnika
poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

Klasyczny wygląd donicy wyprodukowanej w 100% ze stali,
możliwość dopasowania wersji wykończenia do indywidualnych
potrzeb, za pomocą gałek dekoracyjnych.
Stelaż
>Konstrukcja
>
z rury stalowej Ø 76 mm.
>Panele
>
boczne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.
>Dostępne
>
3 wersje wykończenia wnętrza:
• Wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• Ruchomy pojemnik z poliestru
• Ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do podnoszenia.
>Nogi
>
wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.
Wykończenie
>Malowane
>
na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety
RAL (patrz strona 4).
>Dostarczana
>
zmontowana.
Opcje
>System
>
nawadniający.
>Pierścienie
>
do podnoszenia.

Wyposażenie

Szer. x dł. x wys. (mm)

KOSZE NA ŚMIECI

1

MEBLE
WYPOCZYNKOWE

63

UKWIECENIE
MIASTA

UkwiecEnie miasta

62

Donice
2

3

4

Donice WENECJA

Donice Silaos®

Donice Orsay

Donice Olbia

Donica o współczesnym wyglądzie, dostarczająca
nowoczesnego charakteru waszym przestrzeniom
publicznym.

Donice utrzymane w duchu linii Silaos® aby pozostać w
harmonii z pozostałymi elementami wyposażenia waszych
terenów zielonych.

Okrągły kształt tej donicy czyni ją wyjątkowo estetyczną
i wytrzymałą.

Prosty wygląd donicy, która dopasuje się do przestrzeni
"klasycznych" i "współczesnych".

Stelaż
>Konstrukcja
>
z rury stalowej ocynkowanej ogniowo
40x40 mm.
>Panele
>
boczne ze stali ocynkowanej ogniowo, gr. od 2 do
4 mm.
>Dostępne
>
3 wersje wykończenia wnętrza:
• Wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• Ruchomy pojemnik z poliestru
• Ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do
podnoszenia.
>Nogi
>
wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.

Stelaż i wykończenie
Charakaterystyka jak w przypadku donicy Wenecja.

Stelaż
>Konstrukcja
>
z rury stalowej ocynkowanej ogniowo.
>Dostępne
>
3 wersje wykończenia wnętrza:
• Wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• Ruchomy pojemnik z poliestru
• Ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do
podnoszenia.
>Panele
>
boczne ze stali ocynkowanej ogniowo, gr. 1 mm.
>Nogi
>
wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.

Stelaż i wykończenie
>Charakaterystyka
>
jak w przypadku donicy Wenecja.

Szer. x dł. x wys.
(mm)

Wykończenie
>Malowane
>
na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg
naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Dostarczana
>
zmontowana.
Opcje
>System
>
nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem
stalowym).
>Pierścienie
>
do podnoszenia (wyłącznie w przypadku
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).
Wyposażenie
Wnętrze
stalowe

Opcja

Wyposażenie
Wnętrze
stalowe

Opcja

system
Poj.
Poj.
nawadniający
poliestrowy zpoliestrowy
uchwytami

800 x 800 x 600

201272

201500

201501

201235

1000 x 1000 x 800

201273

201502

201503

201236

1200 x 1200 x 900

201240

201504

201505

201237

Opcja pierścienie do podnoszenia donic

201270

201190

201191

201235

1000 x 1000 x 800

201271

201192

201193

201236

1200 x 1200 x 900

201269

201194

201195

201237

Opcja pierścienie do podnoszenia donic

Opcje
>System
>
nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem
stalowym).
>Pierścienie
>
do podnoszenia (wyłącznie w przypadku
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

201291
Szer. x dł. x wys.
(mm)

2

Ø 950 x H. 700

system
Poj.
Poj.
nawadniający
poliestrowy zpoliestrowy
uchwytami

800 x 800 x 600

Wykończenie
>Malowane
>
na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej
palety RAL (patrz strona 4).
>Dostarczana
>
zmontowana.

Wyposażenie
Wnętrze
stalowe

201274

Opcja

system
Poj.
Poj.
nawadniający
poliestrowy
poliestrowy z uchwytami
201440

Opcja pierścienie do podnoszenia donic

201441
201291

Szer. x dł. x wys.
(mm)

Wyposażenie
Wnętrze
stalowe

Opcja

Opcja

system
ławka
Poj.
Poj.
nawadniający narożna
poliestrowy zpoliestrowy
uchwytami

800 x 800 x 600

201275

201540

201543

201235

209190

1000 x 1000 x 800

201288

201541

201544

201236

209191

1200 x 1200 x 900

201289

201542

201545

201237

209192

Opcja pierścienie do podnoszenia donic

201291

201238

Nr Kat. 201544 + 209191

3

UKWIECENIE
MIASTA

Szer. x dł. x wys.
(mm)

Opcje
>System
>
nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem
stalowym).
>Pierścienie
>
do podnoszenia (wyłącznie w przypadku
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

Opcje
>System
>
nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem
stalowym).
>Pierścienie
>
do podnoszenia (wyłącznie w przypadku
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).
>Ławka
>
narożna: ławka o cechach technicznych jak w
przypadku ławki bez oparcia Ryga (patrz strona 20),
odpowiada wymiarom donicom Olbia .

KOSZE NA ŚMIECI

1

MEBLE
WYPOCZYNKOWE

65

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

UkwiecEnie miasta

201291

4

KONTROLA
DOSTĘPU

OCYNK
OGNIOWY

Nr Kat. 201505

OCYNK
OGNIOWY

Nr Kat. 201274

Nr Kat. 201192
Nr Kat. 201542

NOŚNIKI
INFORMACJI

64

Donice

67

MEBLE
WYPOCZYNKOWE

1

Donice BREST
Donica w 100% wykonana z drewna, o bardzo klasycznym
wyglądzie.
Zakończona gałkami dekoracyjnymi Kula lub City,
dostępna w kilku rozmiarach, donica oferuje możliwości
aby ożywić wasze przestrzenie.

KOSZE NA ŚMIECI

Stelaż
>Konstrukcja
>
z drewna egzotycznego certyfikowanego
FSC.
>Panele
>
boczne z drewna egzotycznego certyfikowanego
FSC.
>2
> gałki drewniane do wyboru: Kula lub CIty.
>Dostępne
>
3 wersje wykończenia wnętrza:
• Wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• Ruchomy pojemnik z poliestru
• Ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami
do podnoszenia.
>Nogi
>
wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

Wykończenie
>Drewno
>
zabezpieczone 3 warstwami lazury na bazie
wodnej w kolorze Mahoń lub 3 warstwami lakieru w
kolorach z naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Dostarczana
>
zmontowana.

Wyposażenie

Wykończenie lazurowane

Kula

Opcja
system
Poj. poliestrowy nawadniający

Wnętrze
stalowe

Poj.
poliestrowy

Poj. poliestrowy
z uchwytami

Wnętrze
stalowe

Poj.
poliestrowy

500 x 500 x 550

201350

201354

201358

201352

201356

201360

201615

650 x 650 x 650

201281

201364

201368

201280

201366

201370

201616

Dł. x szer. x
wys. (mm)

Wykończenie lakierowane

City

Nr Kat. 201385

z uchwytami

850 x 850 x 800

201283

201374

201378

201282

201376

201380

201617

1050 x 1050 x 1050

201285

201164

201386

201284

201165

201388

201618

1200 x 650 x 650

201390

201394

201398

201392

201396

201400

201619

1200 x 850 x 800

201402

201406

201410

201404

201408

201412

201620

1200 x 1200 x 1000

201287

201166

201418

201286

201167

201420

201621

2000 x 1050 x 1000

201422

201426

201430

201424

201428

201432

201622

500 x 500 x 550

201351

201355

201359

201353

201357

201361

201615

650 x 650 x 650

201362

201365

201369

201363

201367

201371

201616

850 x 850 x 800

201372

201375

201379

201373

201377

201381

201617

1050 x 1050 x 1050

201382

201384

201387

201383

201385

201389

201618

1200 x 650 x 650

201391

201395

201399

201393

201397

201401

201619

1200 x 850 x 800

201403

201407

201411

201405

201409

201413

201620

1200 x 1200 x 1000

201414

201416

201419

201415

201417

201421

201621

2000 x 1050 x 1000

201423

201427

201431

201425

201429

201433

201622

Opcja pierścienie do podnoszenia donic

201291

UKWIECENIE
MIASTA

Gałki drewniane

Nr Kat. 201421

KONTROLA
DOSTĘPU

Opcje
>System
>
nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem
stalowym).
>Pierścienie
>
do podnoszenia (wyłącznie w przypadku
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

Pojemnik poliestrowy
z uchwytami
Nr Kat. 201373

NOŚNIKI
INFORMACJI

UkwiecEnie miasta

66

UkwiecEnie miasta

68

Donice

69

MEBLE
WYPOCZYNKOWE

1

Donice PORTO
Dyskrecja i modułowość są głównymi cechami tych
donic, które na pierwszym miejscu stawiają piękno
umieszczanych w nich kwiatów. Wielość dostępnych
rozmiarów ułatwia skomponowanie przestrzeni.

KOSZE NA ŚMIECI

Stelaż
>Konstrukcja
>
ze stali ocynkowanej ogniowo.
>Panele
>
boczne z drewna egzotycznego certyfikowanego
FSC.
>Dostępne
>
3 wersje wykończenia wnętrza:
• Wnętrze ze stali ocynkowanej ogniowo
• Ruchomy pojemnik z poliestru
• Ruchomy pojemnik z poliestru z uchwytami do
podnoszenia.
>Nogi
>
wyposażone w mechanizm do regulacji poziomu.
Wykończenie
>Drewno
>
lazurowane w kolorze Mahoń
>Dostarczana
>
zmontowana.

STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

Opcje
>System
>
nawadniający (niekompatybilny z wnętrzem
stalowym).
>Pierścienie
>
do podnoszenia (wyłącznie w przypadku
pojemnika poliestrowego z uchwytami do podnoszenia).

Nr Kat. 201477

UKWIECENIE
MIASTA

Pojemnik poliestrowy
z uchwytami
Nr Kat. 201454

Wnętrze stalowe

Poj.
poliestrowy
z uchwytami

420 x 420 x 400

201450

201295

201451

201625

500 x 500 x 400

201452

201296

201453

201626

600 x 600 x 500

201454

201455

201456

201627

770 x 770 x 500

201457

201458

201459

201628

950 x 420 x 400

201460

201297

201461

201629

950 x 950 x 600

201462

201463

201464

201630

1100 x 600 x 550

201465

201466

201467

201631

1200 x 1200 x 600

201468

201469

201470

201632

1200 x 1200 x 1000

201471

201472

201473

201632

Ø 700 x 550

201474

201298

201475

201633

Ø 1100 x 550

201476

201477

201478

201634

Ø 1000 x 650

201479

201480

201481

201635

Opcja pierścienie do podnoszenia donic

201291

KONTROLA
DOSTĘPU

Opcja
system
nawadniający

Poj.
poliestrowy

Nr Kat. 201462

NOŚNIKI
INFORMACJI

Wyposażenie

Szer. x dł. x wys. (mm)

KWIETNIKI

Ukwiecenie WISZĄCE NA
WYSIĘGNIKACH ŚCIENNYCH
Dwa rozwiązania: proste, ekonomiczne i funkcjonalne
umożliwiające ukwiecenie fasad budynków przez
zawieszenie donic.

rozstaw x dł.

1 Wysięgnik zaokrąglony
2 Wysięgnik prosty

201310

660 x 770

201311

Donice podwieszone
>Pojemnik
>
z polietylenu.
>Dostępne
>
w kolorze zielonym (RAL 6029) lub kość
słoniowa (RAL 1015).
>Odporność
>
na promieniowanie UV, na upał i na mróz.
>Łatwe
>
i szybkie czyszczenie.
>Łańcuch
>
w zestawie.
Wym. (mm) Pojemność
rozstaw x dł.
(litry)
3

Nr kat

Opcja system
nawadniający

Donica
pojedyncza

500 x 230

20

201315

201640

600 x 230

35

201316

201641

4 Donica
podwójna

500 x 230
+ 600 x 230

20 + 35

201318

201640
+ 201641

8

Ukwiecenie WISZĄCE NA SŁUPKACH

DONICE PÓŁOKRĄGŁE

Słupek
>Słupek
>
stalowy Ø 76 mm, malowany na powierzchni
ocynkowanej ogniowo RAL 6005.
>Wysokość
>
4 metry.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Donice do montażu na balkonach, na ścianach lub na
wjazdach do miast.

DONICE DO MONTAŻU NA
PARAPETACH, NA ŚCIANACH LUB NA
BARIERACH MIEJSKICH

209250

Donice
>Pojemnik
>
z polietylenu.
>Dostępne
>
w kolorze zielonym (RAL 6029) lub kość słoniowa
(RAL 1015).
>Odporność
>
na promieniowanie UV, na upał i na mróz.
>> Łatwe i szybkie czyszczenie.
>Mocowanie
>
za pomocą kołnierza - w zestawie.
Opcja
>System
>
nawadniający.

Nr kat

660 x 800

7

5 Słupek Ø 76 mm RAL 6005

Wysięgnik
>Rura
>
stalowa Ø 60 mm malowana na powierzchni cynku
wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Mocowanie
>
na płytach (śruby nie znajdują się w
zestawie).
Wym. (mm)

6

Wym. (mm) Pojemność
rozstaw x dł.
(litry)
6

Donice
okrągłe

Nr kat

Opcja system
nawadniający

Ukwiecenie z
1 strony

500 x 230

20

201320

201640

600 x 230

35

201321

201641

Ukwiecenie z
2 stron

500 x 230

2 x 20

201322

201640

600 x 230

2 x 35

201323

201641

>Pojemniki
>
z polietylenu.
>Dostępne
>
w kolorze zielonym (RAL 6029) lub kość
słoniowa (RAL 1015).
>Odporne
>
na promieniowanie UV, na upał i na mróz.
>Łatwe
>
i szybkie czyszczenie.
Opcja
>Para
>
kołnierzy mocujących wykonanych ze stali
ocynkowanej ogniowo. Skonsultuj.
>System
>
nawadniający.
Wym. (mm)
Donica
półokrągła

dł. x szer. x wys.

Pojemność
(litry)

Nr Kat.

Opcja system
nawadniający

700 x 430 x 230

24

201324

201642

800 x 430 x 230

27

201325

201643

Teraz możecie upiększyć wasze miasta przekształcając
bariery miejskie w donice!
Dwa modele donic w najbardziej popularnych wymiarach,
które są przeznaczone do zawieszenia na wszystkich
barierach dekoracyjnych PROCITY® (z wyjątkiem modeli
okratowanych).
>Pojemniki
>
z polietylenu.
>Dostępne
>
w kolorze zielonym (RAL 6029) lub kość
słoniowa (RAL 1015).
>Odporność
>
na promieniowanie UV, na upał i na mróz.
>Łatwe
>
i szybkie czyszczenie.
Opcja
>Para
>
kołnierzy mocujących wykonanych ze stali
ocynkowanej ogniowo.
>System
>
nawadniający.
Wym. (mm)

5

dł. x szer. x wys.

Pojemność
(litry)

Nr Kat.

Opcja system
nawadniający

Donica model 1

800 x 300 x 260

30

201330

201644

Donica model 2

1000 x 300 x 260

38

201331

201645

Kołnierz (para)

201335

MEBLE
WYPOCZYNKOWE

5

KOSZE NA ŚMIECI

1 do 4
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STOJAKI I WIATY
ROWEROWE

UkwiecEnie miasta
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UKWIECENIE
MIASTA
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KONTROLA
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NOŚNIKI
INFORMACJI

3

OCHRONA DRZEW
5

6

OSŁONA DRZEW Ø 250 mm

OSŁONA DO DRZEW Ø 450 mm

KRATOWNICE SILAOS®

KRATOWNICE WENECJA

Składa się z trzech szpilek wygiętych w górnej części.
Połączone są ze sobą za pomocą płaskich obręczy
stalowych i zamkniętych za pomocą dostarczonych śrub.
>Postawiona
>
bezpośrednio na podłożu.
>Wykończenie
>
: stal ocynkowana ogniowo lub malowana
wg naszej palety RAL (patrz strona 4) na powierzchni
ocynkowanej ogniowo.

Wykonana w dwóch częściach, każda składająca się z
dwóch rur w kształcie szpilek, o charakterystycznym
zakończeniu w górnej części. Obie części połączone są ze
sobą obręczami ze stalowego płaskownika i zamkniętych
śrubami znajdującymi się w zestawie.
>Postawiona
>
bezpośrednio na podłożu.
>Wykończenie
>
: stal ocynkowana ogniowo lub malowana
wg naszej palety RAL (patrz strona 4) na powierzchni
ocynkowanej ogniowo.

Malowana

1 Osłona Ø 250 dł. 1500 mm

Nr Kat. 201124

Nr Kat. 201134

2 Osłona Ø 250 dł. 1870 mm

Nr Kat. 201121

Nr Kat. 201131

1

Ocynk ogniowy

Malowana

Nr Kat. 201125

Nr Kat. 201135

4 Osłona Ø 450 dł. 1870 mm Nr Kat. 201122

Nr Kat. 201132

3 Osłona Ø 450 dł. 1500 mm

3

OCYNK
OGNIOWY

Nietuzinkowy wygląd kratownicy podkreślający walory
ochranianego drzewa.
Kratownice okrągłe lub kwadratowe, wycięte z blachy
stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 10 mm.
Kratownica składa się z 2 elementów do samodzielnego
złączenia.
>Postawiona
>
bezpośrednio na podłożu.
>Wykończenie
>
: stal ocynkowana ogniowo lub malowana
wg naszej palety RAL (patrz strona 4) na powierzchni
ocynkowanej ogniowo.
>W
> opcji, konstrukcja wsporna wykonana ze stalowego
kątownika ocynkowanego ogniowo, wyposażonego w
uchwyty mocujące. Umożliwia opieranie się kratownicy
o konstrukcję na całym swoim obwodzie.

Współczesny wygląd kratownic Wenecja pozwala dopełnić
miejskie otoczenie.
>Ta
> sama charakterystyka jak w przypadku kratownic
Silaos®.
Ocynk ogniowy

Malowana

Kratownica okrągła Ø 1000 mm

Nr Kat. 201081

Nr Kat. 201181

Kratownica okrągła Ø 1300 mm

Nr Kat. 201082

Nr Kat. 201182

Kratownica kwadratowa 1000 x 1000 mm Nr Kat. 201083

Nr Kat. 201183

Kratownica kwadratowa 1300 x 1300 mm

Nr Kat. 201084

Nr Kat. 201184

Konstrukcja wsporna do kratownicy okrągłej Ø 1000 mm

Nr Kat. 201230

Konstrukcja wsporna do kratownicy okrągłej Ø 1300 mm

Nr Kat. 201231

Ocynk ogniowy

Malowana

Kratownica okrągła Ø 1000 mm

Nr Kat. 201205

Nr Kat. 201215

Konstrukcja wsporna do kratownicy kwadratowej
1000 x 1000 mm

Nr Kat. 201232

Kratownica okrągła Ø 1300 mm

Nr Kat. 201206

Nr Kat. 201216

Nr Kat. 201233

Kratownica kwadratowa 1000 x 1000 mm

Nr Kat. 201207

Nr Kat. 201217

Konstrukcja wsporna do kratownicy kwadratowej
1300 x 1300 mm

Kratownica kwadratowa 1300 x 1300 mm

Nr Kat. 201208

Nr Kat. 201218

Konstrukcja wsporna do kratownicy okrągłej Ø 1000 mm

Nr Kat. 201230

Konstrukcja wsporna do kratownicy okrągłej Ø 1300 mm

Nr Kat. 201231

Konstrukcja wsporna do kratownicy kwadratowej
1000 x 1000 mm

Nr Kat. 201232

Konstrukcja wsporna do kratownicy kwadratowej
1300 x 1300 mm

Nr Kat. 201233

Ø 345

2 płaskowniki 20 x 4
w wersji 1500

3 4
1500 lub 1870 w zależności od wersji

1500 lub 1870 w zależności od wersji

Rura Ø 16

Rura Ø 16

2 płaskowniki 20 x 4
w wersji 1500

3 płaskowniki 20 x 4
w wersji 1870

Ø 250 wewn.

OCYNK
OGNIOWY

Ø 555

1 2

UKWIECENIE
MIASTA
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Ocynk ogniowy

Wybierając kratownice ze stali, wybieracie produkt, który jest dużo bardziej wytrzymały od produktu wykonanego z odlewu żeliwnego.
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3 płaskowniki 20 x 4
w wersji 1870
Ø 450 wewn.
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POPRZECZKI OCHRONNE

1

2 3

4

5 6

Poprzeczka ochronna
dekoracyjna

OSŁONA GNIAZDOWA

Bariery niskie

Kompletne ogrodzenie drzewa lub ochranianego wspornika
(lampa uliczna, słupy sygnalizacyjne…).
>>Rura stalowa Ø 60 mm ocynkowana ogniowo lub malowana
na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL
(patrz strona 4).
>Mocowanie
>
przez zagnieżdżenie bezpośrednio w podłożu.

Proste i skuteczne rozwiązanie do odgrodzenia stref.
Wykonane z rury stalowej Ø 60 mm, w 3 długościach
(1000, 1500 i 2000).
>Wykończenie
>
: ocynkowane ogniowo lub ocynkowane
ogniowo i malowane według naszej palety RAL (patrz
strona 4).
>Montaż
>
poprzez wbetonowanie lub opcjonalnie na płytach
mocujących lub tulejach.

OGRANICZNIKI PARKINGOWE
STALOWE LUB DREWNIANE

Ocynk ogniowy

Nr Kat. 201040

Malowana

Nr Kat. 201041

Ocynk ogniowy

Malowana

2 700 x 700 mm

Nr Kat. 201008

Nr Kat. 201009

3 1200 x 1200 mm

Nr Kat. 201010

Nr Kat. 201011

2

Ocynk ogniowy

Malowana

Dł. 1000 mm

Nr Kat. 204100

Nr Kat. 204150

Dł .1500 mm

Nr Kat. 204101

Nr Kat. 204151

Dł. 2000 mm

Nr Kat. 204102

Nr Kat. 204152

Ograniczniki parkingowe są stosowane do uporządkowania
pojazdów na parkingach. Ograniczają najazd koł pojazdu
poza wyznaczony obszar.
5

6

Wersja drewniana

>Długość:
>
1800 mm.
>Wysokość
>
użytkowa: 130 mm.
>Wykonana
>
z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC,
93 x 93 mm, lazurowanego (Jasny Dąb lub Mahoń).
>Mocowanie
>
na płytach, śruby w zestawie.

4

1

Wersja metalowa

>Długość:
>
1800 mm.
>Wysokość
>
użytkowa: 120 mm.
>Wykonana
>
z rury stalowej Ø 76 mm ocynkowanej ogniowo
lub malowanej na powierzchni ocynkowanej ogniowo wg
naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Mocowanie
>
na płytach, śruby w zestawie.

OCYNK
OGNIOWY

Ogranicznik stalowy - ocynk ogniowy

Nr Kat. 207909

Ogranicznik stalowy - malowany

Nr Kat. 207910

Ogranicznik drewniany

Nr Kat. 207911

KOSZE NA ŚMIECI

Estetyczna i idealna aby chronić małą architekturę
miejską, drzewa i gabloty informacyjne.
>Poprzeczka
>
stalowa wyposażona w dwie zatyczki stalowe
spawane, opierająca się na dwóch lekko wygiętych
nóżkach.
>Rura
>
stalowa ocynkowana ogniowo lub ocynkowana
ogniowo i malowana według naszej palety kolorów
RAL (patrz strona 4).
>Bezpośredni
>
montaż do podłoża, lub opcjonalnie:
na płytach lub tulejach.

MEBLE
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Płyty mocujące w opcji.

5
6
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Selekcja prostego, estetycznego i przemyślanego
wyposażenia aby zawęzić dostęp do przestrzeni
publicznej.

SPIS TREŚCI
6
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stojaki & wiaty rowerowe
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BARIERY OBROTOWE

79

BARIERY SELEKTYWNE

80 		

BARIERY Z PRĘTAMI & LEŚNE

81		
OGRODZENIA PLACÓW ZABAW

82

NOŚNIKI INFORMACJI

KONTROLA DOSTĘPU

BARIERY OBROTOWE & SELEKTYWNE
3

4

5

Bariery obrotowe

BARIERA OBROTOWA TROMBONE

Bariera selektywna

BRAMKA OBROTOWA

Bariery do kontroli dostępu do wąskich pomieszczeń w wersji 2000 mm
lub w wersji 2500 mm. Model o długości 2500 mm wyposażony jest w
pionową rurę pozwalającą na umieszczenie znaku drogowego.
>Rura
>
stalowa Ø 60 mm. Korpus na osi obrotowej.
>Zamknięcie
>
standardowe, zawleczka Ø 20 mm i kłódka w komplecie.
Możliwość zablokowania w pozycji otwartej 90°.
>Opcjonalnie
>
dwa rodzaje kluczy: klucze trójkątne 11 lub 14, które można
wyjąć tylko po prawidłowym zamknięciu bariery.
>Wykończenie:
>
ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy + RAL według naszej
palety kolorów (patrz strona 4).
>Mocowanie
>
na płycie 200 x 200 mm za pomocą kotew dostarczonych
w zestawie.

>Rura
>
stalowa Ø 60 mm z czarną zatyczką.
Oś obrotu w rurze zewnętrznej.
>Zamknięcie
>
za pomocą zawleczki Ø 16 mm i
kłódki (w komplecie). Możliwość zablokowania w
pozycji otwartej 90°.
>Wykończenie:
>
ocynkowana ogniowo lub
malowana na powierzchni ocynkowanej ogniowo
wg naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Mocowania
>
do podłoża za pomocą płyty.
Kotwy w zestawie.

Uniemożliwia wjazd pojazdów silnikowych do parków
publicznych jednocześnie umożliwiając wjazd wózków
inwalidzkich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
>Zestaw
>
z rur stalowych zawierający element obrotowy
i stały.
>Obrót
>
zabezpieczony przez rurę wewnętrzną Ø 89 mm z
ogranicznikiem oraz przez rurę zewnętrzną 100 x 100 mm
wyposażoną w otwór serwisowy do smarowania.
>Wykończenie:
>
stal ocynkowana. Opcjonalnie: malowana
według naszej palety RAL (patrz strona 4).
>Mocowanie
>
na płytach mocujących (kotwy w zestawie).
>Łatwy
>
montaż: "ramię" elementu obrotowego przykręcane
do osi obrotowej.

Zestaw zawierający element obrotowy oraz dwie bariery
boczne z rury stalowej, do ograniczenia dostępu.
>Kołowrót
>
obracany na rurze wewnętrznej Ø 70 mm.
>Wykończenie:
>
bariera ocynkowana ogniowo, opcjonalnie
malowana według naszej palety RAL.
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą kotew (w zestawie).

Bariera obrotowa 2000 ocynkowana

Nr Kat. 203120

1 Bariera obrotowa 2000 malowana

Nr Kat. 203121

Bariera obrotowa 2500 ocynkowana

Nr Kat. 203124

2 Bariera obrotowa 2500 malowana

Nr Kat. 203126

Bariera ocynk ogniowy

Nr Kat. 203125

Bariera malowana

Nr Kat. 203128

3

Ocynk ogniowy

Nr Kat. 203210

Malowana

Nr Kat. 203260

Ocynk ogniowy

Nr Kat. 203201

Malowana

Nr Kat. 203251

5
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Bariera Pagoda

Nr Kat. 206211
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BARIERY Z PRĘTAMI

Bariera leśna

OGRODZENIA PLACÓW ZABAW

Odpowiedź na potrzebę zabezpieczenia terenów zielonych.
>Dostępne
>
w dwóch długościach : 1 027 mm (7 prętów) i 2 000
mm (15 prętów).
>Rury
>
stalowe Ø 35 i 16 mm.
>Wysokość
>
całkowita 1 300 mm.
>Wykończenie:
>
stal ocynkowana ogniowo lub malowana na
powierzchni ocynkowanej ogniowo według naszej palety RAL.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża; opcjonalnie montaż na
płytach lub w tulejach.

Skuteczna i dyskretna bariera. Swą wytrzymałość
zawdzięcza słupkom wykonanym ze stali ocynkowanej
ogniowo Ø 140 mm.
>Linka
>
stalowa w plastikowej osłonie w kolorze żółtym
Ø 17 mm, długość całkowita 5500 mm, wjazd 4000 mm.
>Zamknięcie
>
za pomocą bezpiecznej kłódki specjalnie
zaprojektowanej dla tej bariery.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Kolorowe bariery o dostosowanej wysokości aby
zabezpieczyć strefy zabaw dzieci.
>Dwie
>
długości: 1000 lub 2500 mm.
>Wysokość
>
użytkowa: 750 mm.
>Listwy
>
z dębu certyfikowanego PEFC, gr. 22 mm.
>Wymiary
>
listew: 660x90 mm.
>Konstrukcja
>
bariery z dębu certyfikowanego PEFC
60x60 mm.
>Dostępna
>
w wersji jedno lub wielokolorowej.
>Bramka
>
dł. 1000 mm, zamontowana na zawiasach
i wyposażona w zamek automatyczny.

Dł. 1027 mm
Dł. 2000 mm

Malowana

Nr Kat. 204403

Nr Kat. 204453

Nr Kat. 204401

Bariera leśna

11 ed elgnairt élc noitpO

Nr Kat. 202200

081

3
052

2

SŁUPKI DREWNIANE
Dwa
w dwóch wymiarach pozostające w pełnej
00słupki
4
harmonii z terenami zielonymi.
>>Dwie wersje: płaska główka lub główka "diamentowa".
>>Słupki z drewna egzotycznego certyfikowanego FSC,
wym. 93x93 mm.
>>Wysokość całkowita: 1000 mm.
>>Wysokość użytkowa: 830 mm.
>>Wykończenie: lazurowane w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
>>Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

3
erèitserof e4rèirSłupek
raB płaska
główka
5

Wielokolorowa

Jednokolorowa

Długość 1000 mm

Nr Kat. 207900

Nr Kat. 207902

Długość 2500 mm

Nr Kat. 207901

sertèm 4 ed egassaP
Nr Kat. 207903

Bramka dł. 1000 mm

Nr Kat. 207904

Nr Kat. 207905

Nr Kat. 204451

1

Słupek główka "diamentowa"

Nr Kat. 207915
Nr Kat. 207916

MEBLE
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Ocynk ogniowy
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oznakowania
PROCITY®

OCYNK
OGNIOWY

2

4

Długość 2000 mm,
15 prętów

Długość 1027 mm,
7 prętów
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WITACZ WENECJA

WITACZ PROVINCE

Utrzymany w duchu linii Wenecja aby zaoferować
nowoczesność wjazdu do miasta.
>Wysokość
>
użytkowa: 2700 mm.
>Szerokość:
>
600 mm.
>Blacha
>
stalowa malowana na powierzchni
ocynkowanej ogniowo wg naszej palety RAL
(patrz strona 4).
>Stal
>
o gr. 3 mm, wzmocniona słupkami stalowymi
70x70 mm.
>Bezpośrednie
>
mocowanie do podłoża.

Witacz ten pozostanie w harmonii z pozostałymi
elementami małej architektury miejskiej dzięki
możliwości wyboru spośród 4 gałek dekoracyjnych.
>Wysokość
>
użytkowa: 3140 mm.
>Szerokość:
>
1576 mm.
>Malowany
>
na powierzchni cynku wg naszej palety
RAL (patrz strona 4).
>Konstrukcja
>
z rury stalowej Ø 76 mm i 60 mm.

Opcja
>Donica
>
półokrągła Ø 700 mm.
Witacz Wenecja

Nr Kat. 207928

Opcja donica

Nr Kat.201324

Opcje
>Wspornik
>
tablicy składający się z poprzeczki i z 2 rur
pionowych 40x40 mm umożliwiający montaż znaków
drogowych.
>Donice
>
Ø 500 i 600 mm.

Gałki :

1

City

Agora

Kula

Forum

46

stojaki & wiaty rowerowe

60

ukwiecenie miasta

Opcja wspornik panelu

Nr Kat. 207924

Opcja donica Ø 500 mm

Nr Kat. 201315

76
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Opcja donica Ø 600 mm

Nr Kat. 201316
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WITACZE
84		
GABLOTY

Tablice nie znajdują się
w zestawie.

2

Nr Kat. 207923 + 2 x Nr Kat. 207924 + Nr Kat. 201316
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85		
TOTEMY I PULPITY

NOŚNIKI INFORMACJI
Głęb

30 mm

Standardowy nośnik dobrze widocznej informacji.
>Gablota
>
jednostronna. Rama aluminiowa głębokość 30 mm.
>Drzwi
>
otwierane na bok, wymienne i odwracalne bez użycia
narzędzi i zdejmowania gabloty.
>Oszklenie
>
z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia o
grubości 4 mm.
>Zawiasy
>
scalone. Zamek „bezpieczeństwa”, 2 klucze.
Uszczelnienie wykonane z elastomeru. otwory zapobiegające
kondensacji wodnej.
>Spód
>
z blachy ocynkowanej ogniowo, polakierowanej na biało.
>Wykończenie:
>
anodowane srebrne lub malowane RAL bordowy
3004, zielony 6005, niebieski 5010 lub brązowy 8017.
>Opcjonalnie:
>
zestaw oświetleniowy LED, oszczędzający energię
elektryczną oraz charakteryzujący się wyjątkową trwałością*.
Wymiary zew.
w mm

Anodowana

Malowana

A4

Zestaw
LED*

Dł. 400 x 550

505000

405000

2

509100

Dł. 750 x 550

505001

405001

4

509100

Dł. 750 x 750

505002

405002

6

509101

Dł. 1050 x 750

505003

405003

9

509101

Słupki do gablot "Tradition"

3

4

5

GABLOTY DREWNO-ALUMINIUM

TOTEM INFORMACYJNY

Wysokiej jakości gablota aluminiowa na stelażu drewnianym,
idealnie komponujący się z terenami zielonymi. Wielość
dostępnych rozmiarów zaspokoi wszelkie potrzeby ekspozycji.

Prosty i dobrze widoczny, w elegancki
sposób eksponuje waszą informację.
>Wysokość
>
użytkowa: 1900 mm.
>Powierzchnia
>
ekspozycyjna: 400x400
lub 600x600 mm.
>Nośnik
>
informacji z kompaktu, gr. 13 mm.
>Słupek
>
z drewna egzotycznego
certyfikowanego FSC, 93x93 mm,
lazurowanego w kolorach Jasny Dąb lub
Mahoń.
>Mocowanie
>
na płycie stalowej.
>Serigrafia
>
nie znajduje się w zestawie.

STALOWY PULPIT
INFORMACYJNY

DREWNIANY PULPIT
INFORMACYJNY

Przystosowany do transmisji informacji
edukacyjnej pulpit znajduje się na
odpowiedniej wysokości umożliwiając
skuteczny i zachęcający przekaz.
>Wysokość
>
użytkowa: 800 mm.
>Powierzchnia
>
ekspozycyjna:
500x400 mm.
>Blacha
>
gięta, gr. 4 mm.
>Wykończenie:
>
malowane na powierzchni
cynku wg naszej palety RAL (patrz
strona 4).
>Montaż
>
na płycie stalowej.
>Serigrafia
>
nie znajduje się w zestawie.

Alter ego stalowej wersji pulpitu. Wersja
bardziej tradycyjna.
>Wysokość
>
użytkowa: 800 mm.
>Powierzchnia
>
ekspozycyjna: 300x300 lub
400x600 mm.
>Nośnik
>
informacji z kompaktu, gr. 13 mm.
>Słupek
>
z drewna egzotycznego FSC,
93x93 mm, wykończenie: lazurowane
w kolorze Jasny Dąb lub Mahoń.
>Mocowanie
>
na płycie stalowej.
>Serigrafia
>
nie znajduje się w zestawie.

Gabloty
>Rama
>
aluminiowa, gł. 30, 58 lub 75 mm.
>Jedno
>
lub dwustronna w zależności od wybranego rozmiaru
gabloty.
>Spód
>
z blachy cynkowanej ogniowo, polakierowanej na biało.
>Wykończenie:
>
anodowane srebrne.
Drewniany stelaż
>Wysokość
>
użytkowa: od 2000 do 2300 mm.
>Słupki
>
z drewna egzotycznego 60x60 lub 93x93 mm.
>Wykończenie:
>
Jasny Dąb lub Mahoń.
>Mocowanie
>
na płytach za pomocą dostarczonych kotew.
Wymiary zewnętrzne gabloty

Gł. gabloty

Nr kat.

660 x 905 mm, słupki 60 x 60 mm

30 mm

407500

1080 x 1330 mm, słupki 60 x 60 mm

58 mm

407501

1000 x 2010 mm, jednostronna, słupki 93 x 93 mm

75 mm

407502

1000 x 2010 mm, dwustronna, słupki 93 x 93 mm

75 mm

407503

Pow. ekspozycyjna
400 x 400 mm

Nr Kat. 527150

Pow. ekspozycyjna
600 x 600 mm

Nr Kat. 527151

Nr Kat. 527080

3

Zestaw słupków 60 x 40
Dwa słupki aluminiowe 60 x 40 mm. Mocowanie za pomocą
uchwytów ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Słupek 60 x 40 PLUS
Jeden słupek dodatkowy i dwa specjalne łączniki ze stali nierdzewnej
szczotkowanej służące do łączenia kilku gablot w linii prostej.
>Wykończenie:
>
identyczne jak gabloty Tradition.
>Montaż
>
poprzez wbetonowanie lub poprzez przykręcenie na
płycie mocującej.
>Wysokość
>
całkowita: 2200 mm.

Nr Kat. 527141

Pow. ekspozycyjna
400 x 600 mm

Nr Kat. 527142

5

4
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Zestaw słupków 60 x 40

Pow. ekspozycyjna
500 x 400 mm

Pow. ekspozycyjna
300 x 300 mm

Słupek 60 x 40 PLUS

Wykończenie

Anodowana

Malowana

Anodowana

Malowana

Montaż poprzez
wbetonowanie

516356

416356

516460

416460

Na płytach
mocujących

516357

416357

–

–
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Serigrafia nie znajduje się w zestawie.

*Uwaga: zestawy oświetleniowe LED
przeznaczone są aby ułatwić czytanie
dokumentów informacyjnych, nie
służą natomiast do podświetlania
informacji reklamowej.

Serigrafia nie znajduje się w zestawie.

NOŚNIKI
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Bariera leśna...................................................................80

Kosze na śmieci Cezar 60 litrów.................................38

Ławka-podpórka Estoril................................................25

Bariera obrotowa trombone.........................................78

Kosze na śmieci Kolonia 60 & 30 litrów...................34

Ławka-podpórka Lugano..............................................24

Bariera selektywna........................................................79

Kosze na śmieci Morvan i onis 40 lub 90 litrów.......40

Ławka-podpórka Oslo....................................................25

Bariery niskie..................................................................75

Kosze samo gaszące Esterel 40 litrów......................43

Ławka-podpórka Silaos®.............................................25

Bariery obrotowe............................................................78

Kosze samo gaszące Gregory 60 litrów.....................43

Ławki Silaos®.................................................................8

Bariery z prętami............................................................80

Kosze samo gaszące Gujana 40 litrów......................42

Modułowe stojaki rowerowe Conviviale®.................50

Bramka na rowery i motocykle...................................51

Kosze samo gaszące Gujana do segregacji
śmieci...............................................................................44

Modułowy stojak rowerowy Infinite............................54

Bramka obrotowa...........................................................79
Dekoracyjna wiata aluminiowa...................................57
Dekoracyjne stojaki rowerowe - modułowe..............48
Dekoracyjny stojak motocyklowy..............................52
Donica na drzewa Province..........................................62
Donice Brest....................................................................66
Donice Conviviale®.......................................................62
Donice do montażu na parapetach, na ścianach lub
na barierach miejskich..................................................71

Kratownice Silaos®.......................................................73
Kratownice Wenecja......................................................73
Krzesło Silaos®..............................................................26
Ławka Aubel.....................................................................14
Ławka Barcelona............................................................13
Ławka bez oparcia Conviviale®..................................23
Ławka bez oparcia Estoril Ø 76 mm............................22
Ławka bez oparcia Lugano Ø 76 mm..........................22

Ograniczniki parkingowe stalowe lub drewniane....75
Ogrodzenia placów zabaw............................................81
Osłona do drzew Ø 450 mm.........................................72
Osłona drzew Ø 250 mm...............................................72
Osłona gniazdowa..........................................................74
Osłony śmietnikowe......................................................45
Poprzeczka ochronna dekoracyjna............................74
Słupki drewniane............................................................81
Stalowy pulpit informacyjny........................................85

Donice Olbia.....................................................................65

Ławka bez oparcia Oslo.................................................21

Donice Orsay...................................................................65

Ławka bez oparcia Pagoda...........................................21

Standardowy kosz na śmieci Conviviale®
50 litrów...........................................................................41

Donice Półokrągłe...........................................................71

Ławka bez oparcia Riga.................................................20

Stojak rowerowy 16-miejscowy..................................54

Donice Porto....................................................................68

Ławka bez oparcia Silaos®..........................................20

Stojak rowerowy 6-miejscowy, dwupoziomowy......53

Donice Sarlat...................................................................63

Ławka bez oparcia Vercors...........................................23

Stojak rowerowy Duo.....................................................51

Donice Silaos®...............................................................64

Ławka Conviviale®.......................................................15

Stojak rowerowy Lizbona..............................................53

Donice Wenecja...............................................................64

Ławka Estoril Ø 76 mm..................................................17

Stojak rowerowy Trombone..........................................52

Drewniany kosz do segregacji śmieci........................44

Ławka Heritage...............................................................12

Stojaki rowerowe Conviviale®....................................50

Drewniany pulpit informacyjny...................................85

Ławka Lofoty...................................................................13

Stół piknikowy dla dzieci...............................................31

Fotel Mediolan.................................................................27

Ławka Lublin...................................................................18

Stół piknikowy Ryga.......................................................30

Fotel Wersal.....................................................................27

Ławka Lugano Ø 76 mm................................................17

Stół piknikowy Sewilla...................................................31

Fotele Silaos®.................................................................26

Ławka Luton....................................................................18

Szezlong Silaos®...........................................................26

Gabloty "Tradition"..........................................................84

Ławka Mediolan..............................................................11

Totem informacyjny.......................................................85

Gabloty drewno-aluminium.........................................84

Ławka Merkury...............................................................16

Uchwyt ścienny nastawny lub stały..........................53

Kosz na śmieci Barcelona 60 litrów............................34

Ławka Mora......................................................................18

Ukwiecenie wiszące na słupkach...............................70

Kosz na śmieci Conviviale® 30 lub 80 litrów..........41

Ławka Mora junior..........................................................19

Ukwiecenie wiszące na wysięgnikach ściennych...70

Kosz na śmieci Lofoty 60 litrów..................................36

Ławka Oslo.......................................................................14

Wiata "półksiężycowa"..................................................56

Kosz na śmieci Ryga 50 litrów.....................................36

Ławka Pagoda.................................................................12

Kosz na śmieci Santiago 40 litrów..............................39

Ławka Paryż....................................................................16

Wiata aluminiowa lub stalowa na 5 miejsc
rowerowych.....................................................................55

Kosz na śmieci Sewilla 100 litrów...............................37

Ławka Riga.......................................................................10

Kosz na śmieci Silaos® 30 & 50 litrów.....................35

Ławka Silaos® junior.....................................................19

Kosz na śmieci Vercors 40 litrów................................39

Ławka Vercors.................................................................15

Kosz na śmieci Walencja 40 litrów.............................38

Ławka Wersal..................................................................11

Kosz na śmieci Wenecja 80 litrów..............................37

Ławka-podpórka Conviviale®.....................................24

Wiata Conviviale®.........................................................56
Wiata Wielofunkcyjna....................................................58
Witacz Province..............................................................83
Witacz Wenecja...............................................................83
Zestaw piknikowy Côme...............................................29
Zestaw piknikowy Silaos®...........................................28

Zabrania się jakiejkolwiek reprodukcji bez uprzedniego zezwolenia. Produkty znajdujące się w niniejszym katalogu są chronione znakami handlowymi i kilkoma patentami. Kolory RAL nie mogą być
dokładnie odwzorowane w druku, dlatego też prosimy o wykorzystanie wzornika RAL w celu doboru odpowiedniego koloru. Specyfikacje produktu, zdjęcia i rysunki techniczne nie podlegają umowom.
W celu ciągłego doskonalenia, producent zastrzega sobie prawo do wdrażania modyfikacji w swoich produktach. Zalecenia odnośnie montażu i wykorzystania produktow są podane jedynie w celach
informacyjnych i nie mogą pociągać producenta do żadnej odpowiedzialności. Prosimy o kontakt z Waszym Dystrybutorem PROCITY®.

1.
2.
3.

NASZE POZOSTAŁE KATA
KATALOG 1
WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTW
Kontrola dostępu
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