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Nabízíme širokou škálu tradičních i moderních laviček a lavicí, k zajištění pohodlného posezení ve 
veřejných prostorech. Tyto lavičky a lavice jsou nenáročné na údržbu, odolají povětrnostním vlivům a 

vandalismu a jsou vhodné pro použití venku i vevnitř.

Všechny lavičky a lavice jsou dostupné v různých materiálech od plastů, recyklovaných materiálu, 
oceli až po tvrdé dřevo s cerifikátem FSC®.

Proces návrhu

až po reálná řešení
Vývoj nových produktů je určujícím prvkem naší historie.

Všechny naše produkty jsou navrženy tak, aby odolaly mnoha 
výzvám, které se v městském prostředí vyskytují. 

Neustále rozšiřujeme náš sortiment a dláždíme cestu na trh 
zavedením unikátních produktů.

Ve spolupráci s naším týmem inovativních návrhářů chceme 
poskytovat reálná řešení přizpůsobená vašim potřebám.

Od myšlenek...
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Tradiční

Náš sortiment posezení z 
recyklovaného materiálu nabízí 
ekologické a udržitelné řešení 
venkovního posezení.

Tyto lavičky a lavice jsou dostupné 
v různých stylech, od tradičního 
stylu, který se hodí k litinovému 
venkovnímu nábytku, až po dřevěné 
lavičky, které se perfektně hodí do 
přírodních oblastí a moderních 
otevřených prostorů.
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posezení z recyklovaného 
materiálu
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 Lavička Elwood™ s opěradlem
DESIGNOVÉ VLASTNOSTI
•   Recyklované materiály šetrné k životnímu prostředí.
•   Povrchová úprava reálného dřeva.
•   Robustní konstrukce odolná vůči vandalismu. 
•   Lavička odolná vlivu počasí - nehnije. 
•   Devět možností barevných kombinací.
•   Hodí se k ostatnímu pouličnímu nábytku od Glasdon. 
•  Dodává se kompletně smontovaná, připravená k 

okamžitému použití.

MATERIÁLY
Lamely: Materiál Enviropol™ nebo materiál Timberpol™.
Boční rámy: Materiál Everwood™.
Nosný rám: Ocel s povlakem Armortec™.

SPECIFIKACE
Délka:  1 985 mm
Celková hloubka:  675 mm 
Hloubka sedadla: 440 mm
Výška sedadla:  470 mm
Celková výška:  915 mm 
Celková hmotnost lavičky zahrnující:
Lamely Enviropol:  75 kg (zemní upevnění)
Lamely Enviropol:  155 kg (zatížení)
Lamely Timberpol:  85 kg (zemní upevnění)
Lamely Timberpol:  165 kg (zatížení)
 

BARVY
Lamely: černý materiál Enviropol, hnědý materiál 
Enviropol, materiál Timberpol s dřevěným efektem.
Boční rámy: černý dub, tmavý dub, světlý dub.

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ
Důrazně doporučujeme upevnění do země pro 
bezpečnost a zajištění.
Standardně jsou dodávány šrouby pro upevnění do země 
a krytky proti neoprávněné manipulaci.
K dispozici je také betonové zatížení. K přemístění 
zatížené lavičky je potřeba zvedací mechanismus.
Volitelná sada pro upevnění do betonového základu.Tr
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 Lavička Phoenix™ s opěradlem
DESIGNOVÉ VLASTNOSTI
• Recyklované materiály šetrné k životnímu prostředí. 
•  Robustní konstrukce odolná proti vandalismu.
•  Nikdy nepotřebuje nátěry.
•  Minimální potřeba údržby. 
•  Lavička odolná vlivu počasí - nehnije.
•  K dispozici s područkami.
• Hodí se k ostatnímu pouličnímu nábytku od Glasdon. 
•  Dodává se buď kompletně smontovaná, připravená k 

okamžitému použití, nebo ve formě plochého balení.

MATERIÁLY
Lamely: Materiál Enviropol™ nebo materiál Timberpol™.
Nosný rám a područky: Materiál Enviropol.

SPECIFIKACE
Délka:  1 790 mm
Celková hloubka: 574 mm
Výška sedadla:  428 mm
Celková výška:  702 mm
Celková hmotnost lavičky zahrnující:
Lamely Enviropol:  75 kg
Lamely Enviropol 
s područkami: 90 kg
Lamely Timberpol:  80 kg
Lamely Timberpol
s područkami: 95 kg

Tradiční posezení z recyklovaného m
ateriálu

K dispozici je také Phoenix lavička s područkami

BARVY
Lamely: černý materiál Enviropol, hnědý materiál 
Enviropol, materiál Timberpol s dřevěným efektem.
Boční rámy a područky: černý materiál Enviropol.

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ
Důrazně doporučujeme upevnění do země pro 
bezpečnost a zajištění. 
Standardně jsou dodávané šrouby pro upevnění do země. 
K dispozici jsou také volitelné sady k připevnění do dlažby 
nebo k připevnění do betonových základů.
K dispozici jsou také krytky proti neoprávněné manipulaci.
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 Lavička Phoenix Jubilee™ s opěradlem
DESIGNOVÉ VLASTNOSTI
•   Recyklované materiály šetrné k životnímu prostředí.
•   Robustní konstrukce odolná proti vandalismu.
•   Nikdy nepotřebuje nátěry.
•   Minimální potřeba údržby. 
•   Lavička odolná vůči vlivu počasí - nehnije.
•   Hodí se k ostatnímu pouličnímu nábytku od Glasdon. 
•   Dodává se kompletně smontovaná, připravená k 

okamžitému použití.

MATERIÁLY
Lamely: Materiál Enviropol™ nebo materiál Timberpol™.
Boční rámy: Materiál Enviropol.
Nosný rám: Ocel s povlakem Armortec™.

SPECIFIKACE
Délka: 1 970 mm
Hloubka: 780 mm
Výška sedadla:  460 mm
Celková výška:  880 mm
Celková hmotnost lavičky zahrnující:
Lamely Enviropol:  115 kg
Lamely Timberpol:  119 kg

BARVY
Lamely: černý materiál Enviropol, hnědý materiál 
Enviropol, materiál Timberpol s dřevěným efektem.
Boční rámy: černý materiál Enviropol.
Nosný rám: černá.

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ
Důrazně doporučujeme upevnění do země pro 
bezpečnost a zajištění.
Standardně jsou dodávané šrouby pro upevnění do země. 
K dispozici jsou také volitelné sady k připevnění do dlažby 
nebo k připevnění do betonových základů.
K dispozici jsou také krytky proti neoprávněné manipulaci.Tr
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 Lavička Lowther™ s opěradlem
DESIGNOVÉ VLASTNOSTI
•   Recyklované hliníkové boční rámy s povlakem 

Armortec™.
•   Pevný ocelový nosný rám ve tvaru písmene L 

(nevztahuje se na modely zakoupené s lamely z 
materiálu Vandalex™).

•   Robustní konstrukce odolná proti vandalismu.
•   Minimální potřeba údržby.
•   Materiály odolné proti povětrnostním vlivům.
•   Velký výběr lamelových barev/povrchových úprav.
•   Hodí se k ostatnímu pouličnímu nábytku od Glasdon. 
•   Dodává se kompletně smontovaná, připravená k 

okamžitému použití.

MATERIÁLY
Lamely: Materiál Timberpol ™, materiál Enviropol™ nebo 
materiál Vandalex.
Boční rámy: Recyklovaný litý hliník s vrstvou Armortec.
Nosný rám: Ocel s povlakem Armortec.

BARVY
Možnosti barev lamelů:
Enviropol: černá nebo hnědá.
Timberpol: efekt dřeva.
Vandalex: černá, stříbrná, tmavé dřevo, světlé dřevo.
Boční rámy a nosný rám: černá.

SPECIFIKACE
 S 10 Enviropol nebo   S 6 Vandalex 
 Timberpol lamely lamely
Délka:  1 903 mm 1 895 mm
Hloubka:  584 mm 584 mm
Výška sedadla:  430 mm 429 mm
Celková výška:   830 mm 830 mm
Celková hmotnost lavičky zahrnující:
Lamely Enviropol:  65 kg -
Lamely Timberpol: 75 kg -
Lamely Vandalex:  - 42 kg

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ
Důrazně doporučujeme upevnění do země pro bezpečnost a zajištění.
Standardně jsou dodávané šrouby pro upevnění do země a krytky proti neoprávněné manipulaci.
K dispozici jsou také volitelné sady k připevnění do dlažby nebo k připevnění do betonových základů.

Tradiční posezení z recyklovaného m
ateriálu
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 Piknikový stůl Bowland™

Model Vandalex

DESIGNOVÉ VLASTNOSTI
•  Recyklované materiály šetrné k životnímu prostředí.
•  Snadný přístup k posezení pro 6-8 osob.
•  Zaoblené okraje lamelů zaručují bezpečnost a pohodlí.
•  Robustní konstrukce odolná vůči vandalismu.
•  Velký výběr barev/povrchových úprav lamelů.
•  Lamely vyžadují minimální údržbu - a nevyžadují 

dodatečnou povrchovou úpravu.
•  Piknikový stůl odolný vůči vlivu počasí - nehnije.
•  K dispozici volitelný otvor na slunečník.
•  Model s bezbariérovým přístupem je dostupný pouze s 

lamely Enviropol™.
•  Dodává se kompletně smontovaný, připravený k 

okamžitému použití.

SPECIFIKACE
 Piknikový stůl    Model s bezbariérovým 
 Bowland  přístupem
Celková délka:  1 790 mm  1 900 mm
Délka sedadla: 1 790 mm 1 488 mm
Hloubka:  1 318 mm 1 318 mm
Výška sedadla:  458 mm  458 mm
Celková výška: 758 mm  758 mm
Celková hmotnost piknikového stolu zahrnující:
Lamely Enviropol: 114 kg 106 kg 
Lamely Timberpol: 124 kg - 
Lamely Vandalex: 60 kg -

MATERIÁLY
Lamely: Materiál Enviropol, materiál 
Timberpol™ nebo materiál Vandalex™.
Nosný rám: Měkká ocel potažená Armortec™.

BARVY
Možnosti barev lamelů.
Enviropol: černá nebo hnědá.
Timberpol: efekt dřeva.
Vandalex: černá, stříbrná, tmavé dřevo, světlé 
dřevo.
Nosný rám: černá.

Model s bezbariérovým přístupem

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ
Berte prosím na vědomí, že piknikový stůl Bowland musí být z bezpečnostních důvodů bezpečně upevněn.
Samořezné kotevní šrouby jsou standardně dodávané pro upevnění do betonu nebo dlažebních desek. 
K dispozici jsou také krytky proti neoprávněné manipulaci.
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Tradiční posezení z recyklovaného m
ateriálu

 Piknikový stůl Pembridge™

DESIGNOVÉ VLASTNOSTI
•  Recyklované materiály šetrné k životnímu prostředí.
•  Snadný přístup k sezení až pro 8 osob.
•  Zaoblené okraje lamelů zaručují bezpečnost a pohodlí.
•  Robustní konstrukce odolná vůči vandalismu.
•  Materiál nikdy nepotřebuje natírat.
• Minimální potřeba údržby. 
•  Piknikový stůl odolný vůči vlivu počasí - nehnije.
•  K dispozici volitelný otvor na slunečník.
•  Dodává se částečně smontovaný, připravený pro sestavu. 

Doporučujeme vhodné mechanické zařízení pro zvedání. 
Bezpečná ruční manipulace je taktéž potřebná.

SPECIFIKACE
 Piknikový stůl   Model s  
 Pembridge bezbariérovým
  přístupem
Délka: 1 800 mm  1 800 mm
Hloubka: 1 800 mm 1 800 mm
Výška sedadla: 450 mm  450 mm
Celková výška: 764 mm  764 mm
Celková hmotnost piknikového stolu zahrnující:
Lamely Enviropol: 180 kg 160 kg 
Lamely Timberpol: 196 kg 176 kg
Celková hmotnost zahrnující přepravní paletu:
Lamely Enviropol: 230 kg 210 kg 
Lamely Timberpol: 246 kg 226 kg

MATERIÁLY
Lamely: Materiál Enviropol™ nebo materiál 
Timberpol™.
Nosný rám: Materiál Enviropol.

BARVY
Lamely: černý materiál Enviropol, hnědý materiál 
Enviropol, materiál Timberpol s dřevěným efektem.
Nosný rám: černý nebo hnědý materiál Enviropol.

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ
Důrazně doporučujeme upevnění do země pro 
bezpečnost a zajištění.
Samořezné kotevní šrouby jsou standardně 
dodávané pro upevnění do betonu nebo do 
dlažebních desek. 
K dispozici jsou také krytky proti neoprávněné 
manipulaci.

Model s bezbariérovým přístupem

https://cz.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=GV370
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 Piknikový stůl Clifton™

DESIGNOVÉ VLASTNOSTI
•  Recyklované materiály šetrné k životnímu prostředí.
•  Robustní konstrukce odolná vůči vandalismu.
• Materiál nikdy nepotřebuje natírat.
• Minimální potřeba údržby.
•  Piknikový stůl odolný vůči vlivu počasí - nehnije.
•  K dispozici volitelný otvor na slunečník.
•  Hodí se k ostatnímu pouličnímu nábytku od Glasdon. 
•  Obě varianty jsou dodávány kompletně smontované, připravené k 

okamžitému použití, Piknikový stůl Clifton můžeme také dodat ve 
formě plochého balení (nevztahuje se na model s bezbariérovým 
přístupem).

MATERIÁLY
Lamely: Materiál Enviropol™ nebo materiál Timberpol™.
Nosný rám: Materiál Enviropol.

BARVY
Lamely: černý materiál Enviropol, hnědý 
materiál Enviropol, materiál Timberpol 
s dřevěným efektem.
Nosný rám: černý nebo hnědý materiál 
Enviropol.

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ
Důrazně doporučujeme upevnění do země 
pro bezpečnost a zajištění.
K dispozici je volitelná sada pro upevnění 
do rovného betonového podkladu, nebo do 
dlažebních desek (standardně dodáváno pro 
model s bezbariérovým přístupem).
K dispozici jsou také krytky proti 
neoprávněné manipulaci.

SPECIFIKACE
 Piknikový stůl    Model s     
 Clifton bezbariérovým
  přístupem  
Celková délka: 1 790 mm 1 790 mm
Délka sedadla:   1 790 mm 1 450 mm
Výška sedadla:  458 mm 458 mm
Celková výška:   768 mm 768 mm
Hloubka: 1 310 mm 1 310 mm
Celková hmotnost piknikového stolu zahrnující:
Lamely Enviropol: 140 kg 131 kg
Lamely Timberpol: 150 kg 140 kg

Model s bezbariérovým přístupem
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 Lavička Fusion™ s opěradlem
DESIGNOVÉ VLASTNOSTI
•  Lamely Vandalex™ jsou dostupné ve čtyřech barevných 

provedeních.
•  Ohnivzdorná lavička.
•  Lamely ze 100% recyklovaného materiálu.
•  Robustní konstrukce odolná vůči vandalismu.
•  Minimální potřeba údržby.
•  Materiály odolné proti povětrnostním vlivům.
•  Dodává se kompletně smontovaná, připravená k 

okamžitému použití.

MATERIÁLY
Lamely: Materiál Vandalex.
Nosný rám: Ocel s povlakem Armortec™.

SPECIFIKACE
 Lavička Fusion Lavička Fusion
 s opěradlem bez opěradla
Délka: 1 800 mm 1 800 mm
Hloubka:  585 mm 310 mm
Výška sedadla:   430 mm 425 mm
Celková výška:  775 mm 425 mm
Hmotnost: 33 kg 19 kg

BARVY
Lamely: černá, stříbrná, tmavé dřevo, světlé dřevo.
Nosný rám: černá.

Lavička Fusion™ bez opěradla

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ
Důrazně doporučujeme upevnění do země pro bezpečnost a zajištění.
K dispozici jsou volitelné sady pro povrchové připevnění do betonu a dlažebních desek nebo pro upevnění do 
betonového základu.
K dispozici jsou také krytky proti neoprávněné manipulaci.

Tradiční posezení z recyklovaného m
ateriálu

https://cz.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=GV370
https://cz.glasdon.com/lavicky/kovove/lavicka-fusion-s-operadlem/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV370
https://cz.glasdon.com/lavicky/kovove/lavicka-fusion-bez-operadla/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV370
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  Lavička Eco-Rest™ 
s opěradlem
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Lavička Countryside™ bez opěradla

Lavička Eco-Rest™ bez opěradla

  Lavička Countryside™ 
s opěradlem

DESIGNOVÉ VLASTNOSTI
•  Recyklované materiály šetrné k životnímu 

prostředí.
•  Robustní konstrukce odolná vůči vandalismu.
•  Materiál nikdy nepotřebuje natírat.
•  Lavička odolná vůči vlivu počasí
 - nehnije.
• Minimální údržba. 
•  Dodává se kompletně smontovaná, připravená 

k okamžitému použití.

DESIGNOVÉ VLASTNOSTI
•  Recyklované materiály šetrné k životnímu 

prostředí.
•  Robustní konstrukce odolná vůči vandalismu.
• Materiál nikdy nepotřebuje natírat.
•  Lavička odolná vůči vlivu počasí - nehnije.
• Minimální potřeba údržby. 
•  Dodává se kompletně smontovaná, připravená 

k okamžitému použití. 

SPECIFIKACE
 Lavička Lavička
 Countryside Countryside
 s opěradlem bez opěradla
Délka: 1 790 mm 1 790 mm
Hloubka: 632 mm 460 mm
Výška sedadla:   430 mm 430 mm
Celková výška:  790 mm 430 mm
Celková hmotnost lavičky zahrnující:
Lamely Enviropol:  70 kg 55 kg
Lamely Timberpol: 78,5 kg 56 kg

SPECIFIKACE
 Lavička Lavička
 Eco-Rest Eco-Rest
 s opěradlem bez opěradla
Délka: 1 790 mm 1 790 mm
Hloubka: 586 mm 410 mm
Výška sedadla:  435 mm 422 mm
Celková výška:  771 mm 422 mm
Hmotnost: 60 kg 55 kg

MATERIÁLY
Lamely: Materiál Enviropol™ 
nebo materiál Timberpol™.
Nosný rám: Ocel s povlakem 
Armortec™.

BARVY
Lamely: černý materiál 
Enviropol, hnědý materiál 
Enviropol, materiál Timberpol 
s dřevěným efektem.
Nosný rám: černý.

MATERIÁLY
Lamely: Materiál Enviropol™.
Nosný rám: Ocel s povlakem 
Armortec™.

BARVY
Lamely: černý materiál 
Enviropol, hnědý materiál 
Enviropol.
Nosný rám: černý.

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ
Důrazně doporučujeme 
upevnění do země pro 
bezpečnost a zajištění.
K dispozici jsou volitelné sady 
pro zemní upevnění do betonu 
a dlažebních desek nebo pro 
upevnění do betonového 
základu. 
K dispozici jsou také krytky proti 
neoprávněné manipulaci.

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ
Důrazně doporučujeme 
upevnění do země pro 
bezpečnost a zajištění.
K dispozici jsou volitelné sady 
pro zemní upevnění do betonu 
a dlažebních desek nebo pro 
upevnění do betonových 
základů. 
K dispozici jsou také krytky 
krytky proti neoprávněné 
manipulaci.

Lavička Countryside s opěradlem

https://cz.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=GV370
https://cz.glasdon.com/lavicky/venkovni/lavicka-eco-rest-s-operadlem/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV370
https://cz.glasdon.com/lavicky/venkovni/lavicka-eco-rest-s-operadlem/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV370
https://cz.glasdon.com/lavicky/venkovni/lavicka-eco-rest-bez-operadla/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV370
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Moderní

Výrobky moderního posezení 
od Glasdon jsou navrženy tak, 
aby perfektně ladily s moderní 
architekturou a městskými veřejnými 
oblastmi a jsou ideální pro projekty 
regenerace měst.

Vyberte si ze široké nabídky stylů, 
barev a materiálů, které oživí vaše 
vnitřní nebo venkovní prostředí.

13www.glasdon.com

posezení

https://cz.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=GV370
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 Lavička Alturo™ s opěradlem
DESIGNOVÉ VLASTNOSTI
• Stylový, moderní vzhled.
• Robustní konstrukce odolná vůči vandalismu.
•  Lavička odolná vůči vlivu počasí.
•  Výběr ze 4 barevných variant.
•  K dispozici se 2, 4, nebo žádnými područkami.
•  Dodává se kompletně smontovaná, připravená k 

okamžitému použití.

MATERIÁLY
Hliník s povrchovou úpravou Armortec™.

SPECIFIKACE
 Lavička Lavička
 Alturo Alturo bez
 s opěradlem opěradla 
Délka: 1 715 mm 1 715 mm
Hloubka: 550 mm 430 mm
Výška sedadla: 510 mm 520 mm
Celková výška:  875 mm 520 mm
Hmotnost (bez područek): 31,9 kg 20,3 kg
Hmotnost jedné područky: 1,5 kg 1,5 kg

BARVY
Sedadlo a opěradlo lavičky: černá, stříbrná. 
Boční rámy a područky: černá, tmavošedá.

Lavička Alturo™ bez opěradla

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ
Důrazně doporučujeme upevnění do země pro 
bezpečnost a zajištění.
Standardně jsou dodávány šrouby pro zemní upevnění a 
krytky proti neoprávněné manipulaci.
K dispozici jsou volitelné sady pro upevnění na dlažební 
desky nebo pro upevnění do betonového základu.
Lavičku Alturo je možné umístit samostatně, nebo 
připevnit k další lavičce zády k sobě.

M
od
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https://cz.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=GV370
https://cz.glasdon.com/lavicky/kovove/lavicka-alturo-s-operadlem/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV370
https://cz.glasdon.com/lavicky/kovove/lavicka-alturo-s-operadlem/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV370
https://cz.glasdon.com/lavicky/venkovni/lavicka-alturo-bez-operadla/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV370
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M
oderní posezení

DESIGNOVÉ VLASTNOSTI
• Stylový, moderní vzhled.
• Robustní konstrukce odolná vůči vandalismu.
•  Lavička odolná vůči vlivu počasí.
• Výběr ze 4 barevných variant.
• K dispozici se 2, 4, nebo žádnými područkami.
•  Dodává se kompletně smontovaná, připravená k 

okamžitému použití.

MATERIÁLY
Sedadlo a opěradlo sedadla: Hliník s povlakem 
Armortec™.
Boční rámy a područky: Ocel s povlakem Armortec.

SPECIFIKACE
 Lavička Lavička
 Venturo Venturo bez
 s opěradlem opěradla 
Délka: 1 800 mm 1 800 mm
Hloubka: 535 mm 415 mm
Výška sedadla: 475 mm 500 mm
Celková výška:  850 mm 660 mm
Hmotnost (bez područek): 34,5 kg 22,3 kg
Hmotnost jedné područky: 1,4 kg 1,4 kg

BARVY
Sedadlo a opěradlo sedadla: černá, stříbrná.
Boční rámy a područky: černá, tmavošedá.

 Lavička Venturo™ s opěradlem Lavička Venturo™ bez opěradla

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ
Důrazně doporučujeme upevnění do země pro 
bezpečnost a zajištění.
Standardně jsou dodávány šrouby pro připevnění k 
povrchu a krytky proti neoprávněné manipulaci.
K dispozici jsou volitelné sady pro upevnění na dlažební 
desky nebo pro upevnění do betonového základu.

https://cz.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=GV370
https://cz.glasdon.com/lavicky/venkovni/lavicka-venturo-s-operadlem/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV370
https://cz.glasdon.com/lavicky/venkovni/lavicka-venturo-s-operadlem/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV370
https://cz.glasdon.com/lavicky/venkovni/lavicka-venturo-bez-operadla/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV370
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Dětská lavička Munchy ™ je přátelská 
postavička s  jasnými barvami, které 
děti zaujmou a podpoří je ke hře!

Tato dětská lavička ve tvaru 
housenky může být umístěna ve 
vnitřních i vnějších prostorech 
a je ideální pro školky a dětská 
hřiště. Lavička je pevná, odolává 
opotřebení a je esteticky přívětivá 
k dětem a minimalizuje riziko úrazu, 
jelikož nemá ostré hrany, ani žádné 
otvory na prsty.

posezení
Dětské 
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D
ětské posezení

 Dětská lavička Munchy™

DESIGNOVÉ VLASTNOSTI
•  Nastavitelný design lze podle potřeby 

rozšířit o dodatečné sezení.
•  Nemá ostré hrany, ani žádné 

nebezpečné otvory na prsty.
•  Odvodňovací prvky zajišťují rychlý odtok 

dešťové vody.

MATERIÁLY
Hlava/tělo/ocas/nos/krytky: Materiál 
Durapol™.
Oči: Materiál Duratec™.
Upevnění: Měkká ocel.
Volně stojící nohy: PVC.

SPECIFIKACE
Celková výška  
(k vrcholu hlavy): 672 mm
Výška sedadla: 352 mm
Hmotnost:  
Hlava:  5,9 kg
Tělo:  9,4 kg
Ocas:  3 kg
Standardní model:  27,7 kg

MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ
Lavička Munchy může být buď upevněna 
do země pomocí kotevních šroubů, nebo 
může být doručena s PVC nohami pro 
volně stojící umístění.
Pro volně stojící variantu je k dispozici 
pískové zatížení, které slouží jako 
dodatečné zabezpečení proti 
neoprávněnému pohybu nebo krádeži.

https://cz.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=GV370
https://cz.glasdon.com/lavicky/detske/detska-lavicka-munchy/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV370
https://cz.glasdon.com/lavicky/detske/detska-lavicka-munchy/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=GV370
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Naše lavičky a lavice jsou k dispozici 
v různých materiálech, od plastů, 
recyklovaných materiálů, oceli až 
po tvrdé dřevo s certifikací FSC. 
Nabízíme řadu barevných možností, 
od světlého a tmavého dřeva, přes 
kovové povrchové úpravy až po 
barevné lakování.

Glasdon lavičky a lavice se hodí 
k naší široké nabídce pouličního 
nábytku, včetně odpadkových 
nádob, venkovních recyklačních 
nádob, patníků a přístřešků.

Materiály 
a další informace
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M
ateriály

Materiál Everwood™

Materiál Everwood je speciálně 
vytvořená směs materiálu Durapol, 
která zdůrazňuje zrnitost dřeva. Na 
rozdíl od dřeva nevyžaduje pravidelné 
povrchové úpravy, jako je barevné 
lakování, nebo nátěry. Materiál 
neovlivňuje slaná voda, bakterie, hniloba, plíseň ani hmyz.

Everwood se snadno čistí, nevyžaduje vysoké nároky na údržbu a na konci své 
dlouhé živostnosti se dá kompletně recyklovat. Stejně jako materiál Durapol 
byl vytvořen tak, aby vydržel extrémní teploty, a je testován v naší laboratoři 
pro zajištění kvality.

Everwood

Materiál Timberpol™
Materiál Timberpol je odolný a silný 
materiál obsahující minimálně 70% 
recyklovaných pilin z tvrdého dřeva a 
recyklovaného polypropylenu. Je to 
pozoruhodně všestranný produkt s 
mnoha výhodami.

Timberpol

Výhody materiálu Timberpol
Velkou výhodou materiálu Timberpol je, že i když vypadá jako dřevo, netříští se 
a je bez uzlů, takže je ideální pro sezení. Je kompletně zbarvený, ale zpočátku 
dojde k určitému množství přirozeného vyblednutí barvy -  jako u všech 
produktů obsahujících dřevo. To nemá vliv na výkon materiálu Timberpol a 
během jeho dlouhé životnosti není nikdy zapotřebí ho přemalovat, nebo 
lakovat.

Materiál Vandalex™

Materiál Vandalex je slitina hliníku zkonstruovaná tak, aby disponovala 
vysokou pružností, což nabízí větší schopnost absorbce nárazu. Jeho 
eloxovaná povrchová úprava nekoroduje, snadno se čistí a nikdy nevyžaduje 
nové nátěry.

Materiál Durapol™
Materiál Durapol je extrémně robustní materiál, proto je vhodný pro použití 
při výrobě různých produktů. Materiál Durapol je polymer vytvořený tak, aby 
vydržel extrémní teploty. Pro zajištění kvality se podrobuje testování nárazem. 
Materiál Durapol se netříští, ani nerezne, snadno se čistí a nikdy nevyžaduje 
nové nátěry. 

K dispozici je v různých barevných provedeních, včetně černé, která obsahuje 
recyklovaný materiál.

Armortec™ korozivzdorný  
povlak
Všechny povlaky kovových rámů odpovídají standardu povlaků Glasdon 
Armortec, zejména v oblasti trvanlivosti a životnosti. Pokud je povlak  
poškozen poškrábáním, koroze se nebude šířit na další místa, ale zůstane 
pouze v daném místě.

Bez Armortec povlaku S Armortec povlakem

Oba vzorky z měkké oceli byly podrobeny testování opakovanými nárazy 
kovovým kladivem. Poté následovalo šest měsíců v kabině solného střiku v 
Glasdon laboratoři pro zajištění kvality.

Cyklus solného střiku je velmi agresivní test, který urychluje proces koroze a 
simuluje dlouhodobé zvětrávání ve venkovním prostředí

Testování solnými spreji a nárazy 
Glasdon sloupek s povlakem Armortec vydržel 5krát déle než ostatní 
vzorky.

Materiál Enviropol™
Enviropol recyklovaný materiál byl poprvé představen Glasdonem v roce 1993 
a je vyráběn převážně ze spotřebitelského a průmyslového plastu. Z důvodu 
vládních iniciativ ke zvýšení dostupnosti nekontaminovaného, tříděného 
odpadu k recyklaci došlo k významnému pokroku v oblasti kontroly a separace 
recyklovatelného odpadu.

Glasdon proto může dodržovat přísnou kontrolu nad recyklovanými materiály 
používanými k přípravě materiálu Enviropol, což zajišťuje, že při výrobě našeho 
prémiového recyklovaného materiálu budou specifikovány pouze ty, které 
mají požadované vlastnosti.

Na konci své životnosti je 100% recyklovatelný.

Černý materiál Enviropol Hnědý materiál Enviropol

Výhody materiálu Enviropol
Hustota, pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům materiálu Enviropol 
zajistí dlouhou životnost prakticky bez údržby. Je kompletně zbarvený a 
nepotřebuje tak žádné nátěry ani povrchové úpravy. Materiál je odolný proti 
působení chemikálií, nepropouští vodu, chrání před mrazem a korozivními 
látkami. Enviropol materiál není ovlivnitelný solnými roztoky, živočišným 
odpadem, bakteriemi, houbami, ani hmyzem.

https://cz.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=GV370
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Šrouby pro upevnění do dlažebních desek
Ground Bolt

Pavement Base

M 10 Nut

Small Washer

Large Washer or Plate

Plastic Washer

Inside Face of Product

Ground 
Level

Mnoho posezení od Glasdonu lze sladit s odpadkovými koši a patníky, z celé řady produktů Glasdon.

 Produkty, co spolu ladí

D
al

ší 
in

fo
rm

ac
e

Šrouby pro upevnění do betonového základu

Ground Bolt

Inside Face of Product

Concrete Base
(Minimum depth 200mm)

140mm

Ground 
Level

M 10 Nut

Small Washer

Large Washer or Plate

Plastic Washer

Upevnění do betonového základu pomocí kotevních šroubů  
(na trávu nebo do jiné měkké země)

Nut

Washer

Below Ground Anchor

Approx 300mm

Seating Product

Concrete

Sand/Aggregate

Ground

Nastavitelné kotvy do betonu pro odlévání do nových  
betonových základů

110

300

Tamper - Resistant Cap

Seat Base

Samořezný kotevní šroub pro připevnění do betonu nebo 
dlažební desky

Concrete or 
Pavement Base

Inside Face 
of Product

Washer

Ground Level

Self-tapping 
Anchor Bolt

 Možnosti upevnění 
Většina na další místa, Glasdon lze dodat s různými upevňovacími sadami v závislosti na požadavcích:

Všechny možnosti posezení v řadě Glasdon 
jsou přísně testovány naším oddělením pro 
zajištění kvality na pevnost a odolnost, aby byla 
zajištěna maximální ochrana proti vandalismu 
a venkovním vlivům.

Síla a trvanlivost

*Doručené upevňovací řešení se mohou lišit s těmi ilustrovanými.

Pozemní šroub Pozemní šroub

M 10 Matice M 10 Matice
Malá podložka Malá podložka
Velká podložka/deska Velká podložka/deska
Plastová podložka Plastová podložka

Základ chodníku140 mm

Vnitřní část produktu Vnitřní část produktu

Úroveň 
země

Úroveň 
země

Betonový základ 
(Minimální hloubka 200 mm)

Produkt na sezení Matice
Podložka

Přibližně  300 mm

Kotevní šroubBeton
Písek / agregát

Země

Krytka proti neoprávněné manipulaci Samořezný 
kotevní šroub

Základna 
posezení

300 m
m

Podložka
Vnitřní část 
produktu

Úroveň země

Betonový/
chodníkový 
základ

Dětská lavička Munchy™ sladěná s dětským odpadkovým košem Froggo™ a dětským odpadkovým  
košem TidyBear™.

Elmwood™  lavička sladěná s odpadkovým košem Sherwood™ a patníky Glenwood™ .

110 mm

https://cz.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=GV370
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Pamětní desky 

Pamětní posezení je pěkný způsob, 
jak na někoho zavzpomínat. Glasdon 
vám nabízí široký výběr vnitřního 
a venkovního posezení, které lze 
přizpůsobit vašim požadavkům 
pomocí pamětní desky. Deska 
se vybrušuje laserem a je možné 
personalizovat zprávu dle vašeho 
výběru.

21www.glasdon.com

a personalizace

https://cz.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=GV370
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Plakety jsou obvykle 150 mm na šířku a 50 mm na výšku (plakety na 
sedadle Lowther jsou omezeny 40 mm na výšku). V případě potřeby 
lze použít i 200 mm široké plakety. Laserové vyrývání umožňuje 
větší možnosti úpravy vaší zprávy - alternativní metody vyrývání 
obvykle mají jeden typ písma a je stanoven maximální počet znaků. 
S laserovým vyřezáváním ale naopak můžeme dokonce připojit i 
jednoduchou grafiku. V případě potřeby můžeme na jednu možnost 
posezení umístit i více plaket.

Pokud si přejete, aby se vaše posezení umístilo na veřejných 
prostranstvích (jako jsou parky, pláže nebo hřbitovy / pamětní 
zahrady), obraťte se vždy na odpovídající správu oblasti, abyste se 
přesvědčili, že bude váš nápad povolen. 

Když si objednáte pamětní posezení od Glasdonu, zpracujeme 
vaši myšlenku a převedeme ji do počítačového formátu, který vám 
bude zaslán poštou nebo e-mailem. To vše před výrobou plakety, 
abychom se ujistili, že vyrobíme přesně to, co chcete. Pokud bude 
vše odpovídat vašim představám, doručené potvrzení objednávky 
podepíšete a zašlete zpět. Plakety vyrábíme co nejrychleji. Proces 
objednávání obvykle trvá 4-6 týdnů od začátku až do konce.

 Přizpůsobení dekorativního erbu

 Pamětní posezení a pamětní desky

Pro více informací o této službě, včetně ceníku, se prosím obraťte na naši prodejní kancelář na e-mailu kancelar@glasdon.com.

Lavička Lowther™

Lavička Lowther může být přizpůsobena 
grafikou na obdelníkové zapuštěné části na 
bočním rámu. Kromě toho lze na lavičku 
Lowther namontovat kruhovou plaketu z 
měkké oceli a dále produkt personalizovat 
pomocí erbu nebo loga. 

Většina posezení Glasdon může být dodána s plaketou z nerezové oceli, která je laserově vyrytá s libovolným 
věnováním dle vašeho výběru. 
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Fotogalerie
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