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mobilier urban

produse

- Familii de produse

Familia ECLECTIC

21

Coş Colonial I cu scrumieră
44040111-1-V

Coş Colonial II cu scrumieră
44040111-2-V

caracteristici

1015

fixare, golire
· cu conexpanduri, dibluri
· prin desprinderea coşului sau, la cerere, cu suport pentru
saci menajeri

- Coșuri de gunoi

Ø350

Ø290

Ø290

120
510

156
845

mobilier urban

Ø350

575

· suport din fontă turnată, grunduit şi vopsit în culoare, în
două straturi
· recipient colector din tablă de oţel, perforată, cu grosimea
de 1 mm, zincat termic şi vopsit în câmp electrostatic
· prevăzut cu scrumieră rotundă din tablă de oţel, cu grosimea
de 1,5 mm şi placă perforată din inox pentru stingerea ţigărilor
· elemente de asamblare din inox
· capacitate utilă: 1 sau 2 recipienţi a câte 36 litri
· masă: 22 kg, respectiv 27 kg

87

86

Bancă Litoral

Scaun Litoral

44010120-T185-V

44010120-T60-V

caracteristici
· suport din fontă turnată, grunduit şi vopsit în culoare, în două straturi
· scânduri din lemn tratat cu lazură ecologică, de 40 mm grosime
· elemente de asamblare din inox
· masă: 60 kg, respectiv 52 kg

fixare

1840

590

mobilier urban

600

420

800

1850

- Bănci

· cu conexpanduri, dibluri

520

40

107

106

Masă Litoral
44010209-V

caracteristici

fixare

790

1850

780

mobilier urban

· cu conexpanduri, dibluri

496

- Mese

· suport din fontă turnată, grunduit şi vopsit în culoare,
în două straturi
· scânduri din lemn tratat cu lazură ecologică, de
40 mm grosime
· elemente de asamblare din inox
· masă: 60 kg

1470

117

Jardinieră Creta
44040404-V

caracteristici
1000x1000

695

mobilier urban

985

1185

600x600

- Jardiniere

· structură din profile de oţel, zincată termic şi vopsită
· scânduri din lemn tratat cu lazură ecologică, de 40 mm grosime
· prevăzut la bază cu o placă din plastic de 5 mm grosime; laturi căptuşite cu plăci din aluminiu
· elemente de asamblare din material inoxidabil
800x800
· talpă şi sferă din aluminiu anticoroziv
· masă: 50 kg, 70 kg, respectiv 80 kg

660

860

1060

44040404-60-V

44040404-80-V

44040404-100-V

135

134

Grătar Oază
44040307-V, 44040308-V

caracteristici

Ø1000

Ø1
20

0

fixare

44040308-V

25

44040307-V

mobilier urban

Ø500

20

· prin încastrarea în beton a ramei din
cornier sau cu ajutorul ramei de susţinere

- Faveremrácsok

Ø200

0

· piesă compusă din doi segmenţi de 20 mm grosime, confecţionaţi
din fontă turnată, grunduiţi şi vopsiţi în culoare, în două straturi
· prevăzut cu ramă de fixare din cornier zincat termic
· masă: Oază: 85 kg, Oază XXL: 275 kg

160

Stâlp Canelat
44040516-V

caracteristici
· confecţionat din fontă turnată, grunduit şi vopsit în culoare,
în două straturi
· masă: 15 kg

fixare
· prin betonare

530

405

Ø140

Ø110

153

Gard Mănăstire
44040510-V

caracteristici

fixare

420

· prin betonare, după înşurubarea tijelor de ancorare

1120

mobilier urban

- Stâlpi şi garduri de delimitare

· confecţionat din fontă turnată, grunduit şi vopsit în culoare, în două straturi
· montaj în modul sau în şir continuu, cu prindere în şuruburi
· elemente de asamblare din inox
· masă: 26 kg

170

Stâlp iluminat Victorian mini
44040705-V

caracteristici
· bază din fontă turnată, grunduită şi vopsită în culoare, în două
straturi, stâlp intermediar şi parte superioară din ţeavă de oţel
tratate anticoroziv şi vopsite
· abajur cu sticlă transparentă, instalaţie electrică pentru bec cu
vapori de sodiu 70 W
· uşă de acces la partea electrică, fixată cu şuruburi cu cap hexagonal
· disponibil cu 1 sau 2 braţe
· elemente de asamblare din inox
· masă: 77 kg, respectiv 87 kg + abajur

fixare
· prin fixarea corpului principal pe piesa de ancorare betonată
1450

950

3000

3000

4000

Ø60

4000

Ø60

1000

Ø76

1000

Ø76

310

310

181

180

Suport Delta
44040201-V

caracteristici
· suport din fontă turnată, grunduit şi vopsit în culoare, în două straturi
· unitate individuală sau mai multe unităţi montate pe o ramă din oţel,
zincate termic şi vopsite în câmp electrostatic cu elemente de
asamblare din inox
· se poate comanda cu 2-10 unităţi/ramă
· masă: 9 kg/unitate

fixare
· cu conexpanduri, dibluri

470

mobilier urban

500

550

- Suporturi biciclete

550

80

660

213

Panou Medieval cu casetă
44020104-SZ-V

Panou Medieval
44020104-T-V

2750
1300

750
1910

Ø76

800

Ø76

310

1900

200

- Panouri publicitare

1150

1150
2750
1300

fixare
· prin fixarea corpului principal pe
piesa de ancorare betonată
· cu conexpanduri, dibluri

200

200

mobilier urban

caracteristici

· bază din fontă turnată, grunduită şi
vopsită în culoare, în două straturi
· stâlpi din ţeavă de oţel, zincaţi
termic şi vopsiţi în câmp
electrostatic
· Medieval cu casetă: utilizabil pe
ambele feţe; casetă cu uşă din
policarbonat rezistent la razele UV;
sistem de închidere cu cheie;
la cerere poate fi prevăzut cu
iluminat interior
· Medieval: utilizabil pe ambele feţe,
panou din tablă simplă
· elemente de asamblare din inox
· masă: 140 kg, respectiv 125 kg

216

Indicator Colonial
44020201-V

caracteristici

200

· bază din fontă turnată, grunduită şi vopsită în culoare, în două straturi
· stâlp de susţinere din ţeavă de oţel, zincat termic şi vopsit în câmp
electrostatic
· echipat la partea superioară cu sferă ornamentală din fontă
· se poate comanda cu una sau mai multe tăbliţe de direcţionare,
inscripţionate pe ambele feţe
700
· elemente de asamblare din inox
· masă: 40 kg

fixare

3000

· prin fixarea corpului principal pe
piesa de ancorare betonată
· cu conexpanduri, dibluri

800

Ø60

Ø200

