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CZ Žijeme naplno. Pracujeme. Plníme si své sny. 
Podáváme stoprocentní výkony. A umíme také 
odpočívat. K tomu všemu potřebujeme vlastní 
prostor. Vytvoříme si jej. Z kostek Leva.

PL Żyjemy na maksa. Pracujemy. Spełniamy 
marzenia. Mamy stuprocentową wydajność. 
I umiemy też odpoczywać. Do tego potrzebujemy 
własnej przestrzeni. Stwórzmy ją. Z kostek Leva.
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CZ Nápadem to jen začíná, realizace je dlouhá a týmová práce. 
Vývoj, výroba, marketing, obchod. To vše je součástí naší cesty. 
Věříme, že nápady dělají produkty…

PL Pomysł to tylko początek, realizacja to długa praca 
zespołowa. Rozwój, produkcja, marketing, handel. Nasza droga 
prowadzi przez wszystkie te punkty. Wierzymy, że pomysły 
tworzą produkty...

Ideas Make Products
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CZ Modulární systém Leva je interiér v exteriéru. Čtyři kolmice 
definující váš osobní prostor. Přidejte další kostky a váš prostor 
bude větší. A jiný. Zcela uzpůsobený účelu, pro který jej 
vytváříte. 

PL System modułowy Leva to wnętrze na zewnątrz. Cztery 
prostopadłe linie definiujące Twoją osobistą przestrzeń. Dodaj 
kolejne kostki i Twoja przestrzeń będzie większa. I inna. 
W pełni dostosowana do potrzeb, jakie w niej tworzysz.
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Naturalna odporność drewna wynika z powolnego wzrostu w środowisku 
syberyjskich lasów, wysokiej zawartości żywicy i konserwantów, które 
odstraszają owady i grzyby powodujące gnicie drewna. Ponadto drewno 
przechodzi przez komorę suszarniczą, która zapewnia jednolite wymiary. 
Jak każde drewno, również modrzew starzeje się w sposób naturalny, dzięki 
czemu uzyskuje piękną, szarosrebrną patynę. 

Wszystkie konstrukcje stalowe zostały zabezpieczone przeciwko korozji 
warstwą cynku oraz poliestrową farbą proszkową i poddane obróbce 
termicznej. Połączenie tych technologii wykazuje efekt synergii w celu 
przedłużenia żywotności produktu.

PL Podstawowymi materiałami jest drewno – modrzew 
syberyjski – oraz metal – aluminium i stal. Modrzew syberyjski 
należy do najtrwalszych rodzajów drzew iglastych. Jest 
półtwarde i sztywne, z naturalnymi sękami. Dzięki temu 
modrzew ma typowy wzór i kolor pochodzący od jasnych 
żółtawych tonów po odcienie czerwonobrązowe.

CZ Základními materiály jsou dřevo – sibiřský modřín, 
a kov – hliník a ocel. Sibiřský modřín patří mezi trvanlivější 
druhy jehličnatého dřeva. Je polotvrdé a pevné s přirozenou 
sukovitostí. To vytváří pro modřín typickou kresbu a barevnost 
od světlejších nažloutlých tónů po červenohnědé. 

Přirozená odolnost dřeva vyplývá z pomalého růstu v prostředí sibiřských lesů, 
vysokého obsahu pryskyřice a konzervantů, které jsou odpudivé pro hmyz 
i dřevokazné houby. Dřevo navíc prochází sušárenskou komorou, což zaručuje 
rozměrovou stabilitu. Jako každé dřevo, i modřín přirozeně stárne a získává tak 
krásnou šedostříbrnou patinu. 

Všechny ocelové konstrukce jsou proti korozi povrchově upraveny zinkem 
a vypáleny polyesterovou práškovou barvou. Kombinace těchto technologií 
vykazuje synergický efekt pro násobně delší životnost.
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Leva Home

Leva Office/School

Leva Public

CZ Kostky Leva se hodí do mnoha prostorů. A ve všech řeší váš 
osobní prostor. Stačí si vybrat správnou kolekci. Pro terasu, 
dvůr nebo zahradu volte Leva Home. Outdoorovou kancelář 
či školní třídu v přírodě si vytvoříte z kostek Leva Office/School. 
Odpovědí a inspirací pro veřejné prostory je Leva Public.

PL Kostki Leva nadają się do wielu przestrzeni. I we wszystkich 
określają Twoją osobistą przestrzeń. Wystarczy wybrać 
odpowiednią kolekcję. Na taras, podwórko lub do ogrodu 
wybierz Leva Home. Biuro pod gołym niebem lub szkolną klasę 
możesz stworzyć z kostek Leva Office/School. Odpowiedzią na 
potrzeby i inspiracją do przestrzeni publicznej jest Leva Public.

-> 70

-> 46

-> 14
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CZ Terasa, dvůr nebo zahrada. Všude tam si můžete vyhrát 
s kostkami. Závěsné lůžko, květináče, outdoorový nábytek 
či lezecká stěna pro děti? Je na vás, jak si vše poskládáte. 
Leva Home znamená, že budete venku jako doma.

PL Taras, podwórko lub ogród. Wszędzie tam sprawdzą się nasze 
kostki. Podwieszane łóżko, kwietniki, meble ogrodowe, a może 
ścianka wspinaczkowa dla dzieci? To od Ciebie zależy jak to 
wszystko poskładasz. Leva Home oznacza, że na zewnątrz 
będziesz czuć się jak w domu.

Play
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CZ Ohřát párky, připravit těstoviny nebo si dát práci se 
smažením. Je to na vás. Leva vás v chuti vařit podpoří. Dřez, 
vařič, pracovní plocha. Komfort jako doma. Ingrediencí navíc 
je čerstvý vzduch a výhled.

PL Podgrzanie parówek, ugotowanie makaronu czy stanie nad 
patelnią przy smażeniu? To zależy od Ciebie. Leva wspiera 
Twoją pasję gotowania. Zlew, kuchenka, blat roboczy. Komfort 
jak w domu. Dodatkowym składnikiem jest świeże powietrze
i piękny widok.

venkovní kuchyň /
kuchnia plenerowa
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CZ S rukama za hlavou. Venku, ale pod střechou. Leva postel je 
důvod, proč neležet doma. A třeba zjistíte, že to nejlepší místo 
pro knížku, povídání s dětmi nebo podřimování je v kostce.

PL Z rękami pod głową. Na zewnątrz, ale pod dachem. Łóżko 
podwieszane Leva to wystarczający powód, by nie leżeć 
w domu. A może stwierdzisz, że najlepsze miejsce do czytania 
książek, rozmów z dziećmi lub małej drzemki jest właśnie 
w kostce?

odpočinek /
odpoczynek
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CZ Kdo si co uvaří, to si taky sní. Leva vám k tomu nabídne 
prostor a ještě přidá něco navíc – pocit, že jídlo samotné 
je jen součástí posezení. Nikdo spěchat nebude…

PL Co sobie ugotujesz, to sobie zjesz. Leva zapewni Ci do tego 
przestrzeń i ponadto doda coś od siebie – uczucie, że samo 
jedzenie jest tylko pretekstem do spotkania. Nikt nie będzie 
się spieszyć...

jídelna /
jadalnia
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CZ Nelez tam! Přestaň čmárat! Buď tady! Tohle už vaše děti 
nemusí poslouchat. S lezeckou stěnou, tabulí nebo žebřinami 
si mohou bezpečně hrát kousek od vás.

PL Nie właź tam! Przestań gryzmolić! Siedź tu! Twoje dzieci 
już nie muszą wysłuchiwać takich zdań. Dzięki ściance 
wspinaczkowej, tablicy i drabince mogą bezpiecznie się bawić 
tuż obok Ciebie.

hřiště /
plac zabaw
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oblíbené kombinace / ulubione kombinacje oblíbené kombinace / ulubione kombinacje

21

sleeper

chef

talker eater

dreamer

dvě kostky pro stolování s kuchyní, úchytem na náčiní a květináči /
dwie kostki do jadalni z kuchnią, uchwyt na sztućce i kwietnikiem

kostka pro relax se závěsnou postelí /
sześcian wypoczynkowy z podwieszanym łóżkiem

posezení v kostce s bočními stěnami a květináči /
miejsce do siedzenia w kostce z bocznymi ściankami i kwietnikiem

relax ve dvou kostkách se závěsnou postelí, lezeckou stěnou a tabulí /
relaks w dwóch sześcianach z podwieszanym łóżkiem, ścianką wspinaczkową i tablicą

kuchyň s úchytem na náčiní, pultem na přípravu a květináči /
kuchnia z uchwytem na naczynia, blatem do przygotowywania posiłków i kwietnikiem
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oblíbené kombinace / ulubione kombinacje oblíbené kombinace / ulubione kombinacje

3 4

family kitchen

living room

family kitchen+

living room+

stolování ve čtyřech kostkách s vybavenou kuchyní a květináči /
jadalnia w czterech kostkach z wyposażoną kuchnią i kwietnikiem

tři kostky pro venkovní stolování s kuchyní /
trzy kostki z jadalnią na powietrzu i kuchnią

čtyři kostky pro relax se závěsnou postelí, lezeckou stěnou, žebřinami a tabulí /
cztery kostki z podwieszanym łóżkiem, ścianką wspinaczkową, drabinkami i tablicą

relax ve třech kostkách, s posezením, žebřinami, lezeckou stěnou a tabulí /
relaks w trzech kostkach z miejscem do siedzenia, ścianką wspinaczkową, drabinkami i tablicą
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CZ Soustředění a inspirace v jednom prostoru. To všechno 
umožňují kostky Leva Office/School. Sestavte si plnohodnotný 
outdoor office. Nebo hoďte kostkami a vytvořte si třídu i školní 
družinu.

PL Skupienie i inspiracja w jednej przestrzeni. To wszystko 
umożliwiają kostki Leva Office/School. Stwórz outoor office, 
w którym niczego nie brakuje. Albo zaryzykuj i stwórz dla grupy 
szkolnej klasę plenerową.

Play
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CZ Flipboard? Stačí tabule, fixy nebo křída. Místo fotografií 
výhled na obzor. Žádná hudba, jen okolní bzukot. S tím bude 
práce…

PL Flipboard? Wystarczy tablica, flamastry lub kreda. Zamiast 
fotografii, widok na otwartą przestrzeń. Żadnej muzyki, tylko 
bzyczenie owadów. Tak można pracować...

venkovní kancelář /
biuro plenerowe
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CZ Nalívat do hlav. Sedět rovně. Pamatovat si vše slovo od slova. 
To už snad dávno neplatí. Učit se dá i zábavněji. A kdyby to 
náhodou drhlo, Leva je pro čerstvý vítr otevřená…

PL Wlewanie oleju do głowy. Siedzenie prosto. Zakuwanie 
wszystkiego słowo w słowo. Na szczęście, te metody są od 
dawna nieaktualne. Uczyć się można w dużo ciekawszy sposób. 
A nawet, jeśli będą jakieś tarcia, Leva pozwala przewietrzyć 
głowę.

venkovní učebna /
klasa plenerowa
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oblíbené kombinace / ulubione kombinacje oblíbené kombinace / ulubione kombinacje

21

meeter chiller

creator concetrator

brainstormer

workshoper

dvě kostky s žebřinami pro jednání a posezení s kolegy /
dwie kostki z drabinką i stołem do spotkań ze współpracownikami

kostka pro relax s posezeními a stoly /
kostka wypoczynkowa z miejscem do siedzenia i stołami

relax v kostce se stolkem a květináči /
kostka ze stołem i kwietnikiem

dvě kostky pro poradu se stoly /
dwie kostki jako salka konferencyjna ze stołami

kostka se stolem a květináči /
kostka ze stołem i kwietnikiem

kostka pro relax s pohovkou /
kostka wypoczynkowa z kanapą

66 67



oblíbené kombinace / ulubione kombinacje oblíbené kombinace / ulubione kombinacje

3 4

meeter+

concentrator+

workshoper+

brainstormer+

čtyři kostky pro práci a jednání /
cztery kostki do pracy i na spotkania

tři kostky sestavené do L pro jednání /
trzy kostki ustawione w kształt litery L jako salka konferencyjna

čtyři kostky pro relax s posezením u stolů a stolků a pohovkou /
cztery kostki do odpoczynku z kanapami oraz stołem z krzesłami

dvě kostky pro stolování, kostka pro relax s žebřinami /
dwie kostki do spotkań oraz wypoczynku
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CZ Autem, pěšky, na kole. Nebo na lodi či lyžích. Ať už volíte 
jakoukoliv cestu, očekáváte od ní zážitek. A k tomu patří 
odpočinek. Kdo chce jet, musí občas zastavit. Třeba v kostce 
Leva Public. Tvarově čisté a jednoduché řešení, které 
si říká o instalaci doplňků či spojování jednotlivých modulů. 
Kostky takmohou hrát více rolí.

PL Autem, pieszo, na rowerze albo łódką lub na nartach. 
Kiedy wybieramy się w podróż, oczekujemy wrażeń. I do nich 
zalicza się odpoczynek. Kto chce jechać, musi się czasem 
zatrzymać. Na przykład w kostce Leva Public. Czyste kształty 
i proste rozwiązanie, które domaga się akcesoriów lub łączenia 
poszczególnych modułów. Kostki mogą w ten sposób pełnić 
więcej ról.
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CZ Leva může fungovat u čerpací stanice stejně jako na rozcestí 
turistických tras na kraji lesa. A co ji poslat k vodě? Nebo vysázet 
podél turistických tras? I tam obstojí. Přemýšlíte o venkovní 
knihovně? Kostky jsou řešením.

PL Leva może funkcjonować przy stacji benzynowej, ale także 
na skrzyżowaniu szlaków turystycznych na skraju lasu. A może 
by tak wysłać je nad wodę? Albo postawić wzdłuż szlaków 
turystycznych? Również tam się sprawdzą. Zastanawiasz się nad 
biblioteczką pod gołym niebem? Kostki są rozwiązaniem. 

přehodit fota
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CZ Parky, pěší zóny, nádvoří a klidně i náměstí. Když ze všech 
vlastností systému Leva zdůrazníte tvarovou střídmost, vyjde 
vám, že okolní architektuře nekonkuruje. Kostky padnou všude.

PL Parki, strefy dla pieszych, dziedzińce, a nawet rynki. Kiedy 
ze wszystkich cech systemu Leva podkreślimy prostotę jego 
kształtów okaże się, że nie stanowi on konkurencji wobec 
okolicznej architektury. Kostki pasują wszędzie.

veřejný prostor /
miejsca publiczne
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oblíbené kombinace / ulubione kombinacje oblíbené kombinace / ulubione kombinacje

1 1

breaker family breaker

wind breaker rain breaker

group breaker+

group breaker

kostka s terasami, posezeními a stolky /
kostka z tarasami, miejscem do siedzenia i stolikami

kostka s posezením /
kostka z miejscem do siedzenia

posezení v kostce s lezeckou stěnou /
miejsce do siedzenia w kostce ze ścianką wspinaczkową

posezení v kostce se stolem, posezení u kostky /
miejsce do siedzenia w kostce ze stołem, siedzisko poza sześcianem

kostka s posezením s bočními stěnami, látkovou a lamelovou /
kostka z miejscem do siedzenia i ściankami bocznymi z tkaniny i z listew

posezení v kostce s květináči /
miejsce do siedzenia w kostce z kwietnikiem
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oblíbené kombinace / ulubione kombinacje

22
oblíbené kombinace / ulubione kombinacje

family breaker+

group breaker

group breaker+

breaker+

posezení v kostkách se stoly, posezení u kostek se stolky /
miejsce do siedzenia w kostkach ze stołami, miejsce do siedzenia poza kostkami ze stolikami

dvě kostky, dvě posezení, dvě lezecké stěny /
dwie kostki, dwa siedziska, dwie ścianki wspinaczkowe

posezení v kostkách i u kostek, se stoly a stolky /
miejsce do siedzenia w kostkach i poza nimi, ze stołami i stolikami

posezení v kostkách, posezení u kostek /
miejsce do siedzenia w kostkach, siedzisko poza kostkami
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CZ Přehled komponent
Modulární systém Leva se skládá ze dvou základních 
komponentů – spojky a stojky, které můžete doplnit o celou 
řadu doplňků. Z nich je možné tvořit nekonečné množství 
kombinací. Svůj svět si vytvoříte přesně podle svých představ. 

PL Lista komponentów
System modułowy Leva składa się z dwóch podstawowych 
komponentów – łączników i słupów, które można uzupełnić 
całą gamą dodatków. Można z nich stworzyć nieskończoną 
liczbę zestawów. Swój świat stworzysz dokładnie tak, jak sobie 
to wymyślisz.
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13

LEV111 2165 × 1079 × 80 mm

kostky / kostki kostky Public / kostki Public

LEVP110  2165 × 2165 × 2400 mm LEVP113        2165 × 3455 × 2400 mm

LEVP120 2165 × 4250 × 2400 mm

Leva – jeden modul /
Leva – jeden moduł 

Leva – terasa /
Leva – taras

modul s lavicemi a stolem /
moduł z ławkami i stołem

modul s terasou, lavicemi, stolem a stolkem /
moduł z tarasem ławkami, stołem i stolikiem

modul s terasou, lavicemi, stolem a stolky /
moduł z tarasem, ławkami, stołem i stolikami

dva moduly s terasami, lavicemi, stoly a stolky /
dwa moduły z tarasami, ławkami, stołami i stolikami

dva moduly s lavicemi, terasou, stoly a stolkem /
dwa moduły z ławkami, tarasem, stołami i stolikiem 

dva moduly s lavicemi a stoly /
dwa moduły z ławkami i stołami

LEV110 2165 × 2165 × 2400 mm

LEV120 2165 × 4250 × 2400 mm LEV130 2165 × 6335 × 2400 mm

Leva – dva moduly /
Leva – dwa moduły

Leva – tři moduly /
Leva – trzy moduły

LEV135 4250 × 4250 × 2400 mm LEV145 4250 × 4250 × 2400 mm

Leva – tři moduly /
Leva – trzy moduły

Leva – čtyři moduly /
Leva – cztery moduły

LEVP124 2165 × 6830 × 2400 mm

LEVP114 2165 × 4745 × 2400 mm

LEVP123 2165 × 5540 × 2400 mm

CZ Kostky Leva jsou otevřeným 
stavebnicovým systémem. Nabízí 
volbu konstrukčního řešení, materiálů 
i doplňků. Základ tvoří rám s půdory-
sem 2 165 × 2 165 milimetrů a celkovou 
výškou 2 400 milimetrů. Základními 
materiály jsou dřevo a kov.

CZ Základní kostka modulárního sys-
tému je k dispozici v jednom materiá-
lovém provedení. I v případě, že zvolíte 
dřevěný rám, jsou základní konstrukční 
prvky včetně spodního rámu sezení 
s ohledem na maximální životnost 
a bezpečnost ocelové.

PL Kostki Leva są otwartym systemem 
modułowym, który umożliwia wybór 
rozwiązań konstrukcyjnych, materiałów 
i akcesoriów. Podstawę stanowi drew-
niana rama o wymiarach 2 165 × 2 165 
milimetrów i o całkowitej wysokości 
2 400 milimetrów. Podstawowymi 
materiałami są drewno i metal.

PL Podstawowa kostka systemu 
modułowego jest dostępna w jednej 
wersji, wykonanej z tego samego 
materiału. Nawet, jeżeli wybierzesz 
drewnianą ramę, to w celu zapewnienia 
maksymalnej żywotności żywotności 
produktu i bezpieczeństwa, podsta-
wowe elementy konstrukcyjne, w tym 
dolna rama siedziska, są stalowe.
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stínění / zadaszenie pevné střechy / dachy stałe

kombinovatelná jen 
s celoocelovou variantou /

możliwość połączenia 
wyłącznie z wariantem 

stalowym

LEV404 2130 × 2070 × 80 mmLEV400 2070 × 2070 × 2 mm

stínicí střecha z lehké síťoviny /
dach przeciwsłoneczny z lekkiej tkaniny siatkowej

LEV402 1929 × 2061 × 80 mm

lamelový podhled /
sufit podwieszany z listew

LEV407 2310 × 1947 mm

stahovací střecha /
dach składany

LEV403 2250 × 2250 × 246 mm

pevná střecha /
dach stały

zelená střecha /
zielony dach

LEV405 2255 × 2200 × 226 mm

pevná střecha Slum /
dach stały Slum

LEV406  2255 × 3180 × 226 mm

pevná střecha Slum+ /
dach stały Slum+

CZ Pro stínění je možné volit ze tří 
variant: střecha z lehké síťoviny, lame-
lový podhled nebo látková stahovací 
střecha.

CZ Jsou vyrobeny z kvalitního trapézo-
vého polykarbonátu s UV filtrem a dře-
věného laťového podhledu. Vynikají 
mimořádnou odolností i v nepříznivých 
klimatických podmínkách, přitom mají 
dostatečnou světelnou propustnost 
a poskytují příjemný polostín. Lze je 
kombinovat s různými bočními díly 
a doplňky. Další možností je zelená 
střecha, což je unikátní řešení vyžadují-
cí jen minimální zásah člověka. Obsahu-
je předpěstované rostliny a konstrukce 
zachycující vodu. Vegetační forma se 
sama udržuje a obnovuje.

PL Możliwy jest wybór spośród trzech 
wariantów zadaszenia: dach z lekkiej 
siatki, podwieszany sufit z listew lub 
składany dach z materiału.

PL Wykonano je z wysokiej jakości 
poliwęglanu trapezowego z filtrem UV 
oraz ze stropu podwieszanego z listew 
z drewna modrzewiowego. Wyróżniają 
się wyjątkową wytrzymałością nawet 
w niekorzystnych warunkach klima-
tycznych, mają przy tym wystarczającą 
przepuszczalność światła i zapewniają 
przyjemny półcień. Można je łączyć 
z różnymi elementami bocznymi i akce-
soriami. Inną możliwością jest zielony 
dach, który jest unikalnym rozwiąza-
niem wymagającym tylko minimalnej 
interwencji ze strony człowieka. Składa 
się on z wcześniej wyhodowanych ro-
ślin i konstrukcji przechwytującej wodę. 
Forma wegetacyjna sama się utrzymuje 
i odnawia.
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boční stěny / ściany boczne

LEV410 2060 × 2240 × 2 mm LEV440 1980 × 2215 × 69 mm

látková stěna /
ściana z materiału

stěna se zvukovou izolací /
ściana z izolacją akustyczną

LEVP450 2110 × 1980 × 2 mm

možnost vlastního potisku /  
opcja własnego nadruku

bannerová plachta /
plandeka reklamowa

LEV470 1987 × 40 × 2240 mm

LEV445   990 × 2215 × 69 mm

stěna z popruhů /
ściana z taśm

stěna se zvukovou izolací 1/2 /
ściana z izolacją akustyczną 1/2

LEV460 1929 × 35 × 2240 mm

LEV463   2005 × 770 × 640 mm

lamelová stěna /
ściana z listew

lamelová stěna se stolkem 1/3 /
ściana lamelowa ze stołem 1/3

lamelové boční stěny / boczne ściany z listew

LEV465   945 × 35 × 2240 mm

lamelová stěna 1/2 /
ściana lamelowa 1/2

LEV461 2005 × 35 × 1581 mm

LEV464                                                   2005 × 380 × 1100 mm

LEV466                              1929 × 35 × 2240 mm

lamelová stěna s květináčem 2/3 /
ściana lamelowa z doniczkami 2/3

lamelová stěna se stolkem 1/2 /
ściana lamelowa ze stołem 1/2

lamelová stěna s tabulí /
ściana lamelowa z tablicą

LEV462
květináč variantně opláštěn 

ocelovým plechem /
warstwa zewnętrzna kwietnika 

wykonana w wariancie z blachy 
stalowej

CZ Před bočním větrem může chránit 
dřevěný lamelový rošt, stěna z popruhů 
či potisknutelná tkanina. Lamelové stě-
ny mohou být v různé výšce a je možné 
je kombinovat s květináčem, stolem 
nebo třeba mazací tabulí – ta je vhodná 
zejména do venkovní kanceláře.

PL Przed bocznym wiatrem może chro-
nić drewniana kratka z listew, ściana 
z taśm materiałowych lub tkanina, 
na której można wykonać nadruk. 
Ścianki z listew mogą mieć różną wy-
sokość i można je łączyć z kwietnikiem, 
stołem lub tablicą ścieralną – ta ostat-
nia nadaje się szczególnie do biura pod 
gołym niebem.
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lezecké stěny a tabule / ścianki wspinaczkowe i tablice

kreslicí tabule + lezecké úchyty 1/2 /
tablica do rysowania + uchwyty wspinaczkowe 1/2

LEV425                         990 × 2215 × 67 mm

LEV430 1980 × 2215 × 67 mm LEV435   990 × 2215 × 67 mm

lezecká stěna 1/2 /
ścianka wspinaczkowa 1/2

lezecká stěna /
ścianka wspinaczkowa

kreslicí tabule + lezecké úchyty /
tablica do rysowania + uchwyty wspinaczkowe

LEV420                                               1980 × 2215 × 67 mm

podlahy / podłogi

LEV500 2005 × 2003 × 80 mm

LEV520 2000 × 2000 × 16 ks  500 mm × 500 mm

dřevěná podlaha /
podłoga drewniana

betonová podlaha /
podłoga betonowa

LEV515 2005 × 1003 × 80 mm

LEV525 2000 × 1000 × 80 mm

terasa, dřevěná podlaha /
taras, podłoga drewniana

terasa, betonová podlaha /
taras, podłoga betonowa

CZ Lezecká stěna nabídne spoustu fy-
zické aktivity vašim dětem. Všechny její 
úchyty jsou navrženy tak, aby splňovaly 
požadavky na ergonomii i bezpečnost. 
Tabule pro kreslení křídou zabaví 
děti na dlouhé hodiny a rozvine jejich 
výtvarné schopnosti. A je dost velká 
pro všechny.

CZ K dispozici jsou betonová dlažba 
nebo dřevěné desky. Podlahu může 
případně zastoupit přirozený podklad.

PL Ścianka wspinaczkowa zapewnia 
mnóstwo aktywności fizycznej Twoim 
dzieciom. Wszystkie jej uchwyty zo-
stały zaprojektowane tak, by spełniać 
wymogi ergonomii i bezpieczeństwa. 
A w razie, gdyby coś nie wyszło, zawsze 
jest jeszcze powierzchnia bezpiecznie 
amortyzująca upadek. Tablica do 
rysowania kredą zajmie dzieci na długie 
godziny i rozwinie ich zdolności pla-
styczne. I jest na tyle duża, że starczy 
jej dla wszystkich.

PL Do wyboru jest betonowa na-
wierzchnia lub deski drewniane. Ewen-
tualnie funkcję podłogi może pełnić 
naturalna nawierzchnia.
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venkovní kuchyň / zewnętrzna kuchnia

venkovní kuchyň oboustranná /
kuchnia na wolnym powietrzu obustronna

venkovní kuchyň s prostorem pro grilování /
kuchnia na wolnym powietrzu z miejscem do grillowania 

LEV720 636 × 311 × 173 mm

venkovní kuchyň s dřezem a prostorem pro vaření /
kuchnia na wolnym powietrzu ze zlewem i miejscem do gotowania

držák na kuchyňské náčiní /
wieszak na przybory kuchenne

odpadní systém /
system ściekowy

stoly / stoły

LEV810 2160 × 660 × 700 mmLEV823 2005 × 760 × 350 mm

LEV821 2005 × 380 × 340 mm LEV822 2005 × 640 × 340 mm

jídelní stůl pro jeden modul /
stół jadalniany dla jednego modułu

barový stůl pro dva moduly /
stół barowy na dwa moduły

barový stůl pro jeden modul /
stół barowy dla jednego modułu

široký barový stůl pro jeden modul /
szeroki stół barowy dla jednego modułu

LEV800/801/802 2006 × 750 × 725 mm LEV805/806/807        2006 × 750 × 1095 mm

jídelní stůl pro dva moduly /
stół jadalniany na dwa moduły

vysoký jídelní stůl pro dva moduly /
stół jadalniany na dwa moduły – wysoki

lamely
lamele

lamely
lamele

desky
deski

desky
deski

HPL HPL

LEV700 2005 × 1280 × 344 mm LEV701 2005 × 720 × 344 mm

LEV702 2005 × 720 × 344 mm LEV7101 2005 × 923 × 66 mm

CZ Modul kompaktní venkovní kuchyně 
je navržen a optimalizován tak, že pro-
porčně reaguje na kompaktní rozměry 
jednotlivých kostek a co nejefektivněji 
tak využívá daný prostor. Kuchyňka 
obsahuje vyjímatelný silikonový dřez 
s vodovodní baterií, krájecí prkénko, 
vyjímatelnou silikonovou mísu, plynový 
vařič, přípravu pro grill, pracovní desku 
a odpadní systém.

CZ Jejich odolnost je prověřena 
náročným venkovním prostředím. Jsou 
pevné, odolné, elegantní a přitom bez-
pečné. Na výběr je z několika velikostí 
a výšek, vhodné jsou do jedné i více 
kostek.

PL Moduł kompaktowej kuchni pod 
gołym niebem jest zaprojektowa-
ny i zoptymalizowany tak, by jej 
rozmiary odpowiadały wielkościom 
poszczególnych kostek, dzięki czemu 
wykorzystuje daną przestrzeń w naj-
efektywniejszy sposób. Kuchnia składa 
się z wyjmowanego silikonowego zlewu 
z baterią kranową, deski do krojenia, 
wyjmowalnej silikonowej miski, ku-
chenki gazowej, miejsca na grill, blatu 
roboczego i systemu ściekowego.

PL Ich wytrzymałość została spraw-
dzona przez trudne warunki panujące 
na zewnątrz. Są mocne, wytrzymałe, 
eleganckie i jednocześnie bezpieczne. 
Do wyboru jest kilka rozmiarów i wyso-
kości, nadają się zarówno do jednego, 
jak i większej liczby kostek.
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lavice / ławki

LEV310 2005 × 590 × 340 mm

LEV321 2005 × 223 × 316 mm

LEV320 2005 × 535 × 340 mm

LEV325 2005 × 2021 × 535 mm

lavice /
ławka

opěradlo pro čalouněnou lavici /
oparcie do tapicerowanej ławki

čalouněná lavice /
tapicerowana ławka

rohová čalouněná lavice /
narożna tapicerowana ławka

závěsná postel / łóżko podwieszane květináč / kwietnik

LEV301 1780 × 1780 × 2001 mm

závěsná postel /
łóżko podwieszane

LEV200/201 2005 × 212 × 143 mm

květináč /
kwietnik

květináč je variantně opláštěn
dřevem nebo ocelovým plechem /

warstwa zewnętrzna kwietnika może 
być wykonana w wariancie z drewna 

lub blachy stalowej

CZ Jejich odolnost je prověřena 
náročným venkovním prostředím. Jsou 
pevné, odolné a elegantní. Čalounění je 
z Dryfeel® pěny, použitá je outdoorová 
látka, které nevadí déšť. Na výběr 
je z několika velikostí, vhodné jsou 
do jedné i více kostek.

CZ Základem je kvalitní matrace vyro-
bená z pěny s otevřenou strukturou 
buněk. To znamená, že se voda při 
kontaktu s matrací nedrží na jejím 
povrchu, případně uvnitř matrace, ale 
proteče jí skrz. Díky tomu se na jejím 
povrchu, stejně jako uvnitř, udržuje 
suché prostředí. Matrace je tak odol-
nější nežádoucím bakteriím a zůstává 
déle tvarově stabilní. K čalounění je 
používán UV stabilní potahový materiál, 
který splňuje přísná kritéria pro použití 
ve venkovních prostorách. Závěsná po-
stel je navíc opatřena boční sítí v černé 
či bílé barvě.

CZ Je vyroben z oceli. Po bocích má 
odtokové otvory pro odvod přebytečné 
vody. Pojme tři 60 centimetrů široké 
truhlíky. Vizuálně velmi příjemnou 
variantou je květináč s dřevěným opláš-
těním. Truhlíky jsou z pozinkovaného 
plechu, nabízíme je ve dvou variantách: 
ocelové a dřevěné opláštění.

PL Ich wytrzymałość została spraw-
dzona przez trudne warunki panujące 
na zewnątrz. Są mocne, wytrzymałe 
i eleganckie. Tapicerka jest wykonana 
z pianki Dryfeel®, zastosowano materiał 
outdoorowy, któremu niestraszny jest 
deszcz. Do wyboru jest kilka rozmiarów, 
nadają się zarówno do jednego, jak 
i większej liczby kostek.

PL Podstawą jest wysokiej jakości 
materac wykonany z pianki o konstruk-
cji otwartej komórki. Charaktery-
styczne jest, że woda, gdy kontakt 
z materacem nie przykleja się do 
niego powierzchni, prawdopodobnie 
wewnątrz materaca, ale przepływa 
przez nią. Podziękowania dla niej 
powierzchnia jak i wnętrze zachowane 
suche środowisko. Materac jest dzięki 
temu bardziej odporny na niechciane 
bakterie i pozostaje dłuższy kształt 
stabilny. Aby je obić użyteczny materiał 
powłokowy odporny na promieniowa-
nie UV, który spełnia surowe kryteria 
użytkowania na dworze. Wiszące Łóżko 
jest dodatkowo wyposażone w boczną 
siatkę w kolor czarny lub biały.

PL Kwietnik jest wykonany ze stali. 
Po bokach ma otwory odpływowe 
do odprowadzania nadmiaru wody. 
Zmieszczą się w nim trzy prostokątne 
doniczki o szerokości 60 cm. Bardzo 
ładnym wariantem wizualnym jest 
kwietnik z drewnianą warstwą 
zewnętrzną. Prostokątne doniczki 
wykonano z ocynkowanej blachy 
– oferujemy je w dwóch wariantach: 
z zewnętrzną warstwą stalową i drew-
nianą.
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žebřiny / drabinki

LEV900 1160 × 88 × 2240 mm

LEV902 1384 × 88 × 584 mm

žebřiny – stěna /
drabinki – ściana

žebřiny – malé /
drabinki – małe

LEV901 1160 × 88 × 2640 mm

žebřiny – střecha /
drabinki – dach

LEVP610 2165 × 2165 × 924 mm

LEVP630 2165 × 4745 × 924 mm

LEVP620 1165 × 2165 × 930 mm

mobiliář / mała architektura

volné sezení /
miejsce wolnosiedzące

volné sezení /
miejsce wolnosiedzące

volné sezení /
miejsce wolnosiedzące

CZ Základní a tolik oblíbený prostředek 
pro posílení svalů či protažení. Ocelové 
žebřiny se skládají ze dvou částí. Svislá 
část je připevněna ke stěně a horní, 
vodorovná část, je uchycena ke kon-
strukci kostky. Možné je pořídit si jednu 
nebo obě části. 

CZ Je soustředěn v kostce, variantně 
ale může vystupovat i mimo její 
půdorys či vytvářet solitérní posezení. 
Odolné prvky mobiliáře lze pořídit jak 
samostatně bez vnější konstrukce, tak 
i s doplňky pro jednu či více kostek. 
Pomohou tak vytvořit to pravé odpo-
činkové místo ve veřejném prostoru. 
Při hledání vhodných kombinací tak 
bude zaležet jen a jen na představách 
a potřebách. 

PL Podstawowe i ulubione narzędzie 
do wzmacniania mięśni lub rozciągania. 
Stalowe drabinki składają się z dwóch 
części. Część pionowa jest przymoco-
wana do ściany, a górna część pozioma 
jest przyczepiona do konstrukcji kostki. 
Można kupić jedną, lub obie części. 

PL Znajduje się w kostce, ale w różnych 
wariantach może występować również 
poza jej obrysem, lub tworzyć osobne 
siedzisko. Wytrzymałe elementy małej 
architektury można zakupić zarówno 
osobno, bez zewnętrznej konstrukcji, 
jak i z akcesoriami do jednej lub wielu 
kostek. Pomogą stworzyć prawdziwe 
miejsce odpoczynku w przestrzeni pu-
blicznej. Wyszukiwanie odpowiednich 
zestawów zależy więc tylko i wyłącznie 
od wyobraźni i potrzeb.
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mohlo by se hodit / może się przydać
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mohlo by se hodit / może się przydać
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CZ Kolik toho skutečně potřebujeme, aby dům sloužil nám 
a ne my jemu? Možná stačí to, co vidíte. I kompromis může být 
to nejlepší řešení. Záleží na vašem životním stylu a prioritách. 
Přinášíme trochu větší kostku se stěnami a střechou. Egoé tak 
může být kompletní řešení pro váš domov.

PL Ile tak naprawdę trzeba, aby dom służył nam, a nie my jemu? 
Może wystarczy to, co widzicie. Nawet kompromis może być 
tym najlepszym rozwiązaniem. To zależy wyłącznie od Twojego 
stylu życia i priorytetów. Prezentujemy nieco większą kostkę, 
ze ścianami i dachem. Egoé może być więc kompletnym 
rozwiązaniem dla Twojego domu.

Ulita
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