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Půllitr po práci na náplavce s kolegou, 
na dřevěném roštu na břehu se dá sedět déle než na dlažbě, 
nestudí.

Usnout na sobotním slunci na Letné, 
lehátko k tomu úplně vybízí, tiše, jen tak.

Baví mě pozorovat mravence zblízka, 
jak šplhají do koruny.

Jen na chvilku si sednu a 
pak poběžím zase dál.

Starými zámeckými schody teď můžu i s babičkou. 
Vypráví, jak tam chodila s dědou. 
Už je naráz nevyjde, ale úzká lavička jí k odpočinku stačí. 
...na víc tam stejně není místo.

Lidi na mě koukají jako na blázna, 
když si jdu zaplavat. Ale řeka je o tolik delší než bazén. 

Najednou velký krásný prostor, 
o víkendu zde bývají loutková představení
v týdnu stánky se zeleninou.

U laviček je to vždy
LOCATION LOCATION LOCATION
mám je rád cestou s výhledem.



NOVÉ PRVKY PRAŽSKÉHO MOBILIÁŘE - ULIČNÍ VYBAVENÍP2

LAVIČKA
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kovový profil L 30x40x4

kovový profil U 80x20x6

kotvení

kotvení do podkladu

dřevěný profil úzký
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LAVIČKA KE KRÁTKÉMU POSEZENÍ, nejmenší verze, pohled čelní M 1:5, pohled boční M 1:5LAVIČKA K DLOUHÉMU POSEZENÍ, klasická verze, pohled čelní M 1:5, pohled boční M 1:5

PRVKY STAVEBNICEPRINCIP ŘEŠENÍ

ODPOVĚDÍ NA RŮZNORODÉ POTŘEBY MĚSTA NENÍ JEDNOTLIVÝ PRVEK, 
ALE JEDNOTNÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM VŠEM PRVKŮM SPOLEČNÝ.
STAVEBNICE UMOŽŇUJÍCÍ REAGOVAT NA VŠECHNY SITUACE. 

kotvení do země

zábradlí subtilní
1x díl sloupek
1x díl sloupek koncový s otvorem
nerezová lanka

lavička zavěšená
3x díl sloupek
3x díl sloupek koncový s otvorem
6x profil L
2x dřevěný profil délka 2500mm
nerezová lanka

sloupek
1x díl sloupek
1x díl sloupek koncový s otvorem
nerezová lanka

sloupek MHD 
3x díl sloupek
1x díl sloupek koncový s 5ti otvory
5x informační displej MHD zábradlí s madlem

1x díl sloupek
1x díl sloupek koncový s otvorem
síť s nerezových lanek
dřevěný profil úzký

odpadkový koš, 
zavěšený na sloupek varianta pro pejskaře
1x koš 53l
1x kryt “ODPAD”
1x kryt “logo města”
1x vložka 53l

odpadkový koš kapacitní 
varianta tříděný odpad
1x koš 159l
1x kryt “PLASTY”
1x kryt “PAPÍR”
1x kryt “SKLO”
1x kryt “logo města”
3x vložka 53l

odpadkový koš kapacitní 
varianta tříděný odpad
1x koš 159l
1x kryt “BIO”
2x kryt “ODPAD”
1x kryt “logo města”
3x vložka 53l

kovový profil L 30x40x4
povrch matovaný kovový
barva antracitová

prostorově tuhý barevně nevýrazný prvek,
odolný počasí, subtilního vzhledu

možnost různorodého tvarování, krácení 

nerezová lanka

kovový profil U 80x24x7
povrch matovaný kovový
barva antracitová

základní stavební prvek systému

dřevěný profil
akátové dřevo

nestudí, přirozeně stárne, rychle 
osychá po dešti, dobře dostupné, 
lehce opravitelné, odolné proti polepu, 
počasí i žvýkačkám

uchyceno zespodu vždy dvěmi šrouby
v drážce k profilu, pro minimální 
vyhnívání a větší stabilitu

zúžení profilu umožňuje 
lepší práci s tvarováním



kotvení do země

otvor, možnost zamknutí kola,
umístění světla,el.zdroje, 
loga města, navigace, …

napojení modulů
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840

vyměnitelné pole
logo města, znak města,...

povrch matovaný kovový
protipolepová úprava
barva antracitová

boční otvory
vyměnitelné pole
s nápisem “PAPÍR”,
“PLASTY”, ...
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horní otvor D 160mm, 
možnost umístění
popelníku pro typ 40 l 
s bočním otvorem

vnitřní nádoby objem 3x53 l
(umístěny podélně)

kotvení do země
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KAPACITNÍ ODPADKOVÝ KOŠ 159 l, horní otvory, pole “ODPAD” a logo města, čelní pohled M 1:5, svislý řez M 1:5

16
0

60
15

0
60

37
0

280

vyměnitelné pole
logo města, znak města,...

povrch matovaný kovový
protipolepová úprava
barva antracitová

sloupek

boční otvor D 160mm
vyměnitelné pole
s nápisem “PAPÍR”,
“PLASTY”, ...

horní otvor, možnost 
umístění popelníku pro 
typ 40 l s bočním otvorem

kotvení šrouby

kotvení šrouby

vnitřní nádoba objem 53 l

výztuž konstrukce

zaoblení vnitřní nádoby
pro usnadnění údržby

sloupek, varianta umístění
sloupku uvnitř
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ODPADKOVÝ KOŠ 53 l UMÍSTĚNÝ NA SLOUPEK, horní otvor, pole “ODPAD” a logo města, čelní pohled M 1:5, svislý řez M 1:5
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STOJAN NA KOLA

lavička klasik 
šířka 1300mm varianta klasik s opěradlem
2x sloupek
4x profil L tvar klasik
18x dřevěný profil úzký délka 1300mm

síť na sezení 
18x díl sloupek, 
18x díl sloupek koncový s otvorem,
síť z nerezových lanek

lavička klasik
šířka 3700mm varianta s opěradlem
4x sloupek
8x profil L tvar klasik
18x dřevený profil úzký délka 3700mm

houpačka
délka 3000mm
2x díl sloupek koncový s otvorem
1x osa
1x dřevený profil široký délka 4000mm

stojan na kola
2x díl sloupek
2x díl sloupek koncový

odpadkový koš 
zavěšený na sloupek varianta pro pejskaře
3x sloupek
1x koš 53l
1x kryt “ODPAD”
1x kryt “logo města”
1x zásobník na FEDOG
1x vložka 53l


