
  

BARIERY DEKORACYJNE

S o m m A I R E
19 Barrière Conviviale standard & potelet

20 Barrière Conviviale grillagée & PMMA

21 Barrière spéciale école & totem Conviviale

22 Barrière "blason de ville", de carrefour et totem 
d'info Conviviale

23 Barrière Lisbonne + barrière main courante

24 Barrière Pagode, Blois, Orléans & Losange

25 Barrière trio, Linea

26 Barrière province

28 Barrière modulaires

29 Kit d'amovibilité pour barrières

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA   
wiaty przyStankowe

S P I S  T R E Ś C I
94 Wiaty przystankowe Conviviale®

98 Wiaty przystankowe ze słupkami kwadratowymi

102 Wiaty przystankowe ze słupkami okrągłymi
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3 linie wiat przyStankowycH procity ®

STRONA 94

wiaty przyStankowe 
conViViale®
Wiata wspornikowa charakteryzuje się 
nowoczesnymi i łagodnymi liniami.

STRONA 98

wiaty przyStankowe ze 
SłupkaMi kwaDratowyMi
Stonowana i funkcjonalna wiata – idealna 
do stosowania w mieście jak i na wsi.

STRONA 102

wiaty przyStankowe                        
z okrĄgłyMi SłupkaMi
Wiata o znakomitym wzornictwie która 
podkreśla walory estetyczne terenu, na 
którym została zamontowana.

>> Przedstawiony model: Nr kat. 529385

>> Przedstawiony model: Malta Nr kat. 529318

>> Przedstawiony model: Durance - Gałka City Nr kat. 529300
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1

wiaty przyStankowe conViViale®
Dzięki eleganckiej linii i modułowemu systemowi, wiata 
przystankowa CONVIVIALE® może być zamontowana w każdym 
miejscu, z zachowaniem przepisów o odpowiedniej szerokości 
chodnika. Dzięki wiatom przystankowym CONVIVIALE® możesz 
dostosować:

Obszar dla pasażerów oczekujących:
 > Wersja Standardowa: 3000 mm.
 > Moduły pośrednie 1000 mm w ilości koniecznej, by dostosować 
wiatę do częstotliwości i liczby pasażerów. Wersja mini: 
1000 mm; do stosowania w miejscach mniej uczęszczanych, 
zachowuje jakość i opcje wersji standardowej.

Powierzchnię informacyjno-reklamową:
Kaseton podświetlany dwustronny (patrz strona 130)

 > Niepołączony z zadaszeniem, umożliwia dowolne umieszczenie: 
prostopadle lub jako przedłużenie wiaty
 > Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wys. 1710 x 1160 mm. 
 > Szybka wymiana ogłoszeń, na wysokości wzroku. 
 > Łatwa wymiana szyby w przypadku stłuczenia.

Gablota 2000 dwustronna
 > Gablota niepodświetlana, rama aluminiowa o głębokości 75 mm.
 > Mocowana na wiacie za pomocą specjalnych części mocujących.
 > Drzwi otwierane do góry wspomagane podnośnikami, szkło 
bezpieczne 4 mm.
 > Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wys. 1750 x 1200 mm.

Miejsca siedzące:
 > Ławka.
 >  Podpórka do siedzenia.

Ochronę przed warunkami atmosferycznymi:
 > Boczne szyby.
 > Osłona przed wiatrem i śniegiem.

Bezpieczeństwo i komfort porą nocną:
 > Wewnętrzne oświetlenie LED
 > Zasilanie elektryczne baterią słoneczną.

2

toteM z oznaczenieM przyStanku 
autoBuSowego conViVale®
Gdy nie ma zbyt wiele miejsca na umieszczenie wiaty, totem 
z oznaczeniem przystanku jest idealnym i estetycznym 
rozwiązaniem, aby wyróżnić miejsce zatrzymywania się 
autobusów i umieścić informację o kursujących liniach i 
rozkładach jazdy.

 > Szerokość: 400 mm.
 > Wysokość użytkowa: 
2055 mm (bez tablicy z 
oznaczeniem).
 > Rama: rura stalowa 40 x 40 
mm, elegancko wygięta.
 > Jedno- lub dwustronna 
gablota o wielkości 3 lub 6 x 
format A4, dwa zamki, rama 
z anodowanego aluminium, 
głębokość 30 lub 75 mm, 
przeszklenie z pleksi odpornego 
na uderzenia, gr. 4 mm.
 > Dwustronna tabliczka 
informacyjna, powierzchnia 
użytkowa 360 x 360 mm, 
blacha ocynkowana ogniowo, 
gr. 3 mm, lakierowana RAL 
9006.
 > Wykończenie: stal malowana 
na powierzchni cynku wg 
naszej palety RAL (patrz 
strona 3).
 > Bezpośrednie mocowanie do 
podłoża.

Totem z oznaczeniem przystanku jednostronny Nr kat. 529400

Totem z oznaczeniem przystanku dwustronny Nr kat. 702776

 Mała arcHitektura MiejSka    wiaty przyStankowe conViViale®

Przedstawiony model: Nr kat.529362 + Nr kat. 209159
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Wiata CONVIVIALE® w wersji standardowej, 
otwartej od strony chodnika, zajmuje niewielką 

ilość miejsca i nie utrudnia ruchu pieszych.

 Mała arcHitektura MiejSka    wiaty przyStankowe conViViale®

Przedstawiony model: Ławki Conviviale® Nr kat. 209115

Przedstawiony model:  Nr kat. 529386 + Nr kat. 209159 + Nr kat. 209115

Przedstawiony model: Nr kat. 529387 +  
Nr kat. 529367 + Nr kat. 209159 + Nr kat. 592399
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Dodatkowa tabliczka z oznaczeniem przystanku

Nr kat. 529410

 
Podpórka do siedzenia

Nr kat. 209159

 
Ławka

Nr kat. 209115

Opcjonalne przedłużenie modułem   
o długości 1 metra

Nr kat. 529367

Flaga informacyjna

Nr kat. 529399

Osłona przed wiatrem

Nr kat. 529420
Kaseton                      
podświetlany

Gablota informacyjna                                                     
« 2000 »

Nr kat. 509045

Oświetlenie LED – zasilanie 
sieciowe 220V. Instalacja musi 
zostać wykonana przez osobę 
posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje.

Nr kat. 529399

Flaga informacyjna

Nr kat. 509040

Oświetlenie LED zasilane 
baterią słoneczną

Nr kat. 529400

Totem przystankowy                   
jednostronny

Nr kat. 702776

Totem przystankowy             
dwustronny

paraMetry tecHniczne
Wiata przystankowa CONVIVIALE® Standardowa składa sie z 3 modułów o 
długości 1000 mm, całkowita długość 3000 mm, z 3 szyb, z gabloty na rozkład 
jazdy i tabliczki informacyjnej z oznaczeniem przystanku.

 > Możliwość powiększenia przez zastosowanie dodatkowych modułów 
1000 mm.
 > Głębokość całkowita: 1 500 mm.
 > Głębokość zadaszona: 1 400 mm.
 > Słupki z rurek stalowych 100 x 60 mm.
 > Przeszklenie: szkło Securit® 8 mm.
 > Zadaszenie z rurek stalowych 40 x 40 mm.
 > „Odciągi” ozdobne z blachy stalowej o grubości 5 mm.
 > Przeszklenie zadaszenia: PMMA przydymione 6 mm, odporne na 
promienie UV.
 > Gablota na rozkład jazdy 750 x 750 mm (6 A4), głębokość 30 mm z 
aluminium anodowanego;
 > Tabliczka oznaczająca przystanek wys. 160 x 900 mm, blacha stalowa 
ocynkowana ogniowo i lakierowana w kolorze RAL 9006.
 > Opcjonalnie ławka i podpórka do siedzenia*.
 > Wykończenie: stal ocynkowana malowana proszkowo według naszej 
palety kolorów RAL i satynowych Conviviale®, patrz strona 3.
 > Bezpośrednie mocowanie do podłoża (w opcji gabaryt montażowy).

Wiata przystankowa CONVIVIALE® Mini składa sie z 1 modułu o długości 1000 
mm, z szyby tylnej, z gabloty na rozkład jazdy i z tabliczki z oznaczeniem 
przystanku.

* Nie należy instalować ławki lub podpórki do siedzenia przy podświetlanym kasetonie lub 
przy gablocie 2000, aby nie blokować możliwości ich otwierania.

 Mała arcHitektura MiejSka    wiaty przyStankowe conViViale®
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wiaty przyStankowe Mini

wiaty przyStankowe conViViale® - nuMery katalogowe

Długość 3 000, bez bocznych 
szyb (wiata na wspornikach)

Nr Kat. 529360

Długość 3 000 z 1 gablotą „2 000” 
z prawej strony

Nr Kat. 529363

Długość 3 000 
z 1 podświetlanym 
kasetonem z prawej strony

Nr Kat. 529365

Długość 3 000 szyba z 
prawej strony

Nr Kat. 529361

Długość 3 000 z 1 gablotą „2 000” 
z lewej strony

Nr Kat. 529369

Długość 3 000 
z 1 podświetlanym 
kasetonem z lewej strony

Nr Kat. 529387

Długość 3 000 z 1 podświetlanym 
kasetonem z prawej strony 
i z 1 szybą z lewej strony

Nr Kat. 529366

Długość 3 000 z 1 podświetlanym 
kasetonem z lewej strony 
i z 1 szybą z prawej strony

Nr Kat. 529388

Długość 3 000 szyba z 
lewej strony

Nr Kat. 529368

Długość 3 000 z 1 gablotą  
„2 000” z prawej strony i 
z 1 szybą z lewej strony

Nr Kat. 529385

Długość 3 000, 
szyby z prawej i lewej strony

Nr Kat. 529362

Długość 3 000 z 1 gablotą  
„2 000” z lewej strony i 
z 1 szybą z prawej strony

Nr Kat. 529386

Mini, dł. 1 000, bez bocznych 
szyb (wiata na wspornikach)

Nr Kat. 529375

Mini, dł. 1 000 szyba 
z prawej strony

Nr Kat. 529376

Mini, dł. 1 000 szyba 
z lewej strony

Nr Kat. 529377

Mini, dł. 1 000, 
szyby z prawej i lewej strony

Nr Kat. 529378
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wiaty przyStankowe ze SłupkaMi 
kwaDratowyMi
Proste linie wysokiej jakości wiaty przystankowej idealnie współgrają 
z otoczeniem terenów miejskich i wiejskich.

Wymiary:
 > Wersja Standardowa 2500 mm
 > Wersja Długa : 5000 mm

Dostępne modele
 >  Z oszalowaniem bocznym, z jednej lub dwóch stron (modele Oleron 
i Malta)
 > Z gablotą 2000 dwustronną (Orkney i Lerins)
 > Z podświetlanym kasetonem dwustronnym (Sylt i Rodos)

Przekaz informacji i reklama
Podświetlany kaseton dwustronny (patrz strona 130)

 > Rama aluminiowa głęb. 150 mm
 > Stanowi element składowy wiaty
 > Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wys. 1710 x 1 160 mm. 
 > Szybka wymiana ogłoszeń, na wysokości wzroku. 
 > Łatwa wymiana szyby w przypadku stłuczenia.

Gablota 2000 dwustronna
 > Gablota niepodświetlana, rama aluminiowa o głębokości 75 mm.
 > Mocowana na wiacie za pomocą specjalnych elementów mocujących.
 > Drzwi otwierane do góry wspomagane podnośnikami, szkło 
bezpieczne 4 mm.
 > Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: wys. 1750 x 1200 mm.
 > Opcjonalne oświetlenie.

Opcje
 > Ławka do siedzenia, patrz strona 68 i kolejne
 > Podpórka do siedzenia, patrz strona 70 i kolejne
 > Kosz Gujana do montażu na słupku wiaty, patrz strona 86
 > Oświetlenie LED, 220V, patrz następna strona.
 > Ochrona przed wiatrem, patrz następna strona.

Przedstawiony model: Malta - RAL 5010 Nr kat. 529318

Przedstawiony model:
Lerins - RAL 3004
Nr kat. 529338

Przedstawiony model:
Malta - RAL 6005

Nr kat. 529318 

 Mała arcHitektura MiejSka    wiaty przyStankowe ze SłupkaMi kwaDratowyMi

Uwaga :  Nie wszystkie wymiary ławek pasują do naszych wiat 
przystankowych wyposażonych w gablotę lub kaseton.                                                                                                     

Prosimy sprawdzić wymiary wybranej przez Państwa ławki: 
powinna ona być umieszczona minimalnie w odległości 1 m od 
gabloty lub kasetonu.
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Przedstawiony model:
Lerins - RAL 3004
Nr kat. 529338

 Mała arcHitektura MiejSka    wiaty przyStankowe ze SłupkaMi kwaDratowyMi

Przedstawiony model:
Sylt - RAL 5010
Nr kat. 529348

Przedstawiony model:
Malta - RAL 9005
Nr kat. 529318 

Przedstawiony model:
Rodos - RAL 6005

Nr kat. 529359 
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1 lub 2 oszalowania 
boczne w zależności od wersji

Opcja: oświetlenie LED

Nr kat. 509041

Opcja: osłona przed wiatrem (para)

Nr kat. 529054

Gablota informacyjna "2000"

Kaseton podświetlany

cecHy tecHniczne
Wiaty przystankowe z kwadratowymi słupkami istnieją w 
wersji standardowej 2500 mm lub w wersji długiej 5000 mm.                          
Każda wiata dostarczona jest z tylnym oszalowaniem i gablotą na 
rozkład jazdy.

 > Słupki kwadratowe z rury stalowej 80 x 80 mm, na płytach mocujących
 > Konstrukcja zadaszenia wykonana z dwóch rurek aluminiowych 40 
x 60 mm oraz dwóch rynien również z profilu aluminiowego. Łuki 
aluminiowe.
 > Sklepienie łukowe z przezroczystego poliwęglanu aluminiowego 6 mm, 
odporne na UV.
 > Oszalowania boczne i tylne ze szkła bezpiecznego 8 mm ze znakami 
ostrzegawczymi. Zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów z 
zamaku w celu ułatwienia wymiany szyb, które uległy zniszczeniu.
 > Gablota na rozkład jazdy, rama aluminiowa anodowana o głęb. 30 mm, 
H 750 x 550 mm. Drzwi otwierane na bok, wymienne i odwracalne. 
Oszklenie pleksi 4 mm. Zamek bezpieczeństwa 2 klucze. Uszczelka 
z elastomeru. Blacha ocynkowana, polakierowana na biało. Zestaw 
montażowy.
 > > Malowane według naszej palety RAL (patrz strona 3).
 > Dołączona instrukcja montażu.

Przedstawiony model: Malta - Szary PROCITY Nr kat. 529318 

Przedstawiony model: Lerins - RAL 8017 Nr kat. 529338 

Przedstawiony model: 
Oleron - RAL 3004 
Nr kat. 529309 

Opcja: ochrona przed wiatrem (para) Nr kat. 529054

Opcja: oświetlenie LED Nr kat. 529041

 Mała arcHitektura MiejSka    wiaty przyStankowe ze SłupkaMi kwaDratowyMi
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oleron - Długość 2500 
Jedno oszalowanie boczne

Nr kat. 529308

oleron - Długość 5000 
Jedno oszalowanie boczne

Nr kat. 529309

malta - Długość 2500 
Dwa oszalowania boczne

Nr kat. 529318

malta - Długość 5000 
Dwa oszalowania boczne

Nr kat. 529319

wiaty przyStankowe z kwaDratowyMi SłupkaMi - nuMery katalogowe

orkney - Długość 2500 
Jedna gablota 2000

Nr kat. 529328

orkney - Długość 5000 
Jedna gablota 2000

Nr kat. 529329

Lerins - Długość 2500 
Jedna gablota 2000 
+ jedno oszalowanie boczne

Nr kat. 529338

Lerins - Długość 5000 
Jedna gablota 2000 
+ jedno oszalowanie boczne

Nr kat. 529339

Sylt - Długość 2500 
Podświetlany kaseton na nodze 
centralnej

Nr kat. 529348

Sylt - Długość 5000 
Podświetlany kaseton na nodze 
centralnej

Nr kat. 529349

Rodos - Długość 2500 
Podświetlany kaseton na nodze 
centralnej 
+ jedno oszalowanie boczne

Nr kat. 529358

Rodos - Długość 5000 
Podświetlany kaseton na nodze 
centralnej 
+ jedno oszalowanie boczne

Nr kat. 529359
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wiaty przyStankowe z okrĄgłyMi 
SłupkaMi
Dzięki 4 gałkom do wyboru, obręczom i podstawom, wiata 
przystankowa z słupkami okrągłymi charakteryzuje się 
niepowtarzalną stylistyką, opracowaną do linii City, Agora, Kula      
i Forum.

Wymiary :
 > Wersja Standardowa : 2500 mm.
 > Wersja Długa: 5000 mm.

Dostępne modele
 > Z oszalowaniem bocznym, z jednej lub dwóch stron (modele 
Durance i Adour).
 > Z gablotą 2000 dwustronną (Neste i Tarn).
 > Z podświetlanym kasetonem dwustronnym (Lot i Var). 

Przekaz informacji i reklama
Podświetlany kaseton dwustronny (patrz strona 130)

 > Rama aluminiowa głęb. 150 mm.
 > Stanowi element składowy wiaty.
 > Wymiary powierzchni ogłoszeniowej: H 1710 x 1160 mm.
 > Szybka wymiana plakatów, na wysokości wzroku.
 > Łatwa wymiana szyby w przypadku stłuczenia.

Gablota 2000 dwustronna
 > Rama aluminiowa 75 mm.
 > Stanowi element składowy wiaty, przymocowana do słupków 
wiaty za pomocą specjalnych uchwytów.
 > Drzwi otwierane do góry wspomagane podnośnikami, szkło 
bezpieczne 4 mm.
 > Powierzchnia ogłoszeniowa: H 1750 x 1200 mm.
 > Możliwość oświetlenia: prosimy o kontakt.

Opcje :
 > Ławka, patrz strona 68 i kolejne.
 > Podpórka do siedzenia, patrz strona 70 i kolejne.
 > Kosz Gujana, do montażu na słupku wiaty, patrz strona 86.
 > Oświetlenie LED, 220V, patrz następna strona.

Przedstawiony model:
Adour - RAL 6005
Gałki Kula
Nr kat. 529314

Przedstawiony model:
Adour RAL 3020

Gałki Agora
Nr kat. 529312

Przedstawiony model:
Adour - RAL 6005

Gałki Kula
Nr kat. 529314

 Mała arcHitektura MiejSka    wiaty przyStankowe ze SłupkaMi okrĄgłyMi

Uwaga : Nie wszystkie wymiary ławek pasują do naszych 
wiat przystankowych wyposażonych w gablotę lub 
kaseton. 

Prosimy sprawdzić wymiary wybranych przez Państwa 
ławek: powinna ona być umieszczona minimalnie w 
odległości 1 m od gabloty lub kasetonu.

GAŁKI DO 
WYBORU4

City Agora Kula Forum
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Przedstawiony model:
Var - RAL 6005

Gałki Kula
Nr kat. 529354

Przedstawiony model:
Tarn - RAL 6005
Gałki Kula
Nr kat. 529334

Przedstawiony model:
Adour - RAL 6005

Gałki Kula
Nr kat. 529314
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1 lub 2 oszalowania
 boczne w zależności od wersji

2764

Opcja: oświetlenie LED

Nr kat. 509041

Opcja: osłona przed wiatrem (para)

Nr kat. 529054

Gablota informacyjna "2000"

Podświetlany kaseton

cecHy tecHniczne
Wiaty przystankowe z okrągłymi słupkami istnieją w wersji 
standardowej 2500 mm lub w wersji długiej 5000 mm. Każda wiata 
dostarczona jest z tylnym oszalowaniem i gablotą na rozkład jazdy.

 > Rury okrągłe aluminiowe o grubości 3 mm i średnicy Ø 76 mm.
 > Podstawy i obręcze odlane z aluminium.
 > Konstrukcja zadaszenia wykonana z dwóch rurek aluminiowych 40 
x 60 mm oraz dwóch rynien również z profilu aluminiowego. Łuki 
aluminiowe.
 > Sklepienie łukowe z przezroczystego poliwęglanu aluminiowego 
6 mm, odporne na UV.
 > Oszalowania boczne i tylne ze szkła bezpiecznego 8 mm ze znakami 
ostrzegawczymi. Zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów z 
odlewu aluminium w celu ułatwienia wymiany szyb, które uległy 
zniszczeniu.
 > Gablota na rozkład jazdy, rama aluminiowa anodowana o głęb. 
30 mm, H 750 x 550 mm. Drzwi otwierane na bok, wymienne i 
odwracalne. Oszklenie pleksi 4 mm. Zamek bezpieczeństwa 2 
klucze. Uszczelka z elastomeru. Blacha ocynkowana, polakierowana 
na biało. Zestaw montażowy.
 > Malowane według naszej palety RAL (patrz strona 3).
 > Dołączona instrukcja montażu.

Przedstawiony model: Adour - RAL 6005 - Gałki Kula - Nr kat. 529314

Przedstawiony model - Neste - RAL 5010 - Gałki Kula - Nr kat. 529324

Osłona przed wiatrem (para) Nr kat. 529054

Oświetlenie LED Nr kat. 529041
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GAŁKI DO 
WYBORU4

City Agora Kula Forum
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Neste - Dł. 2500
Jedna gablota 2000

City Agora Kula Forum

529320 529322 529324 529291

Neste - Dł. 5000
Jedna gablota 2000

City Agora Kula Forum

529321 529323 529325 529292

Tarn- Dł. 2500
Jedna gablota 2000 
+ jedno oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529330 529332 529334 529293

Tarn - Dł. 5000
Jedna gablota 2000 
+ jedno oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529331 529333 529335 529294

Var - Dł. 2500
Podświetlany kaseton 
na nodze centralnej 
+ oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529350 529352 529354 529298

Var - Dł. 5000
Podświetlany kaseton 
na nodze centralnej 
+ oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529351 529353 529355 529299

Lot - Dł. 2500
Podświetlany kaseton 
na nodze centralnej

City Agora Kula Forum

529340 529342 529344 529295

Lot - Dł. 5000
Podświetlany kaseton 
na nodze centralnej

City Agora Kula Forum

529341 529343 529345 529296

durance - Dł. 2500
Jedno oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529300 529302 529304 529287

durance - Dł. 5000
Jedno oszalowanie boczne

City Agora Kula Forum

529301 529303 529305 529288

Adour - Dł. 2500
Dwa oszalowania boczne

City Agora Kula Forum

529310 529312 529314 529289

Adour - Dł. 5000
Dwa oszalowania boczne

City Agora Kula Forum

529311 529313 529315 529290

wiaty przyStankowe ze SłupkaMi okrĄgłyMi - nuMery katalogowe
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