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Lavička s opěradlem a područkami
Ławka z oparciem i podłokietnikami

2.15 m

Winkl

LVK150

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Konstrukce Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou pro-
pojeny ocelovou výztuhou a masivními dřevěnými 
deskami pomocí nerezového spojovacího 
materiálu.

Konstrukcja Spawane stalowe konstrukcje ścian bocznych sa połąc-
zone ze stalowym wzmocnieniem i z masywnymi płytami 
drewnianymi za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosnou kostru tvoří dva svařence masivní nohy s 
područkou z ocelových jeklů s rámem opěradla z 
ocelové pásoviny.
Vnitřní područka je svařenec ocelové pásoviny. 
Může být umístěna v jiné než doporučené poloze.
Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL.

Elementy 
stalowe

Rama nośna składa się z dwóch spawanych solidnych nóg 
z podłokietnikiem wykonanym z prętów stalowych z ramą 
oparcia wykonaną z taśmy stalowej.
Wewnętrzny podłokietnik to spawana rama z taśm sta-
lowych. Można go umieścić w pozycji innej niż zalecana. 
Obróbka powierzchniowa elementów stalowych polega na 
wykonaniu antykorozyjnej warstwy ochronnej z cynku oraz 
farby wypalanej proszkowo.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Dřevo Desky jsou z masivního dřeva, alternativně tropická 
dřevina nebo evropské termicky upravené dřevo. 
Profil desek je 110 x 33 mm.

Drewno Płyty są wykonane z litego drewna tropikalnego lub euro-
pejskiego drewna termizowanego.
Profil płyt 110 x 33 mm.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za po-
mocą prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za 
co producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost s termizovaným dřevem   53.4 kg
s tropickým dřevem          66.8 kg

Waga z termizowanym drewnem   53.4 kg
z drewna tropikalnego           66.8 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Lavička s opěradlem a područkami
Ławka z oparciem i podłokietnikami

1.85 m

Winkl

LVK151

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Konstrukce Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou 
propojeny ocelovou výztuhou a masivními 
dřevěnými deskami pomocí nerezového 
spojovacího materiálu.

Konstrukcja Spawane stalowe konstrukcje ścian bocznych sa połąc-
zone ze stalowym wzmocnieniem i z masywnymi płytami 
drewnianymi za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosnou kostru tvoří dva svařence masivní nohy s 
područkou z ocelových jeklů s rámem opěradla z 
ocelové pásoviny.
Vnitřní područka je svařenec ocelové pásoviny. 
Může být umístěna v jiné než doporučené poloze.
Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou.
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné 
struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL.

Elementy 
stalowe

Rama nośna składa się z dwóch spawanych solidnych nóg 
z podłokietnikiem wykonanym z prętów stalowych z ramą 
oparcia wykonaną z taśmy stalowej.
Wewnętrzny podłokietnik to spawana rama z taśm sta-
lowych. Można go umieścić w pozycji innej niż zalecana. 
Obróbka powierzchniowa elementów stalowych polega na 
wykonaniu antykorozyjnej warstwy ochronnej z cynku oraz 
farby wypalanej proszkowo.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Dřevo Desky jsou z masivního dřeva, alternativně tropická 
dřevina nebo evropské termicky upravené dřevo.
Profil desek 110 x 33 mm.

Drewno Płyty są wykonane z litego drewna tropikalnego lub euro-
pejskiego drewna termizowanego.
Profil płyt 110 x 33 mm.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být 
řádně ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí 
převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese 
výrobce žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za po-
mocą prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za 
co producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné
pro venkovní nábytek, viz příručka „Kontrola 
a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost s termizovaným dřevem   53.4 kg
s tropickým dřevem           66.8 kg

Waga z termizowanym drewnem   53.4 kg
z drewna tropikalnego           66.8 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Křeslo s područkami
Fotel z podłokietnikami

0.65 m

Winkl

LVK153

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Konstrukce Svařovaná ocelová konstrukce křesla je propojena 
s masivními dřevěnými deskami pomocí nerezové-
ho spojovacího materiálu.

Konstrukcja Spawana stalowa konstrukcja krzesła połączona jest z 
masywnymi płytami drewnianymi za pomocą łączników ze 
stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosná kostra středové nohy a rámu sedáku, 
opěradla a područek je svařenec z uzavřených 
ocelových profilů a pásovin.
Povrchová úprava ocelové konstrukce je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné 
struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL.

Elementy 
stalowe

Rama nośna nogi centralnej oraz rama siedziska, oparcia i 
podłokietników jest spawana z zamkniętych 
kształtowników i listew stalowych.
Obróbka powierzchni konstrukcji stalowej polega 
na zabezpieczeniu antykorozyjnym powłoką cynkową i 
malowaniem proszkowym.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Dřevo Desky jsou z masivního dřeva, alternativně tropická 
dřevina nebo evropské termicky upravené dřevo.
Profil desek 110 x 33 mm.

Drewno Płyty są wykonane z litego drewna tropikalnego lub euro-
pejskiego drewna termizowanego.
Profil płyt 110 x 33 mm.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být 
řádně ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí 
převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese 
výrobce žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za po-
mocą prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za 
co producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné
pro venkovní nábytek, viz příručka „Kontrola 
a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost s termizovaným dřevem   23.5 kg
s tropickým dřevem           27.4 kg

Waga z termizowanym drewnem   23.5 kg
z drewna tropikalnego           27.4 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Ocelová lavička s opěradlem 
a područkami

Ławka stalowa z oparciem 
i podłokietnikami

2.15 m

Winkl

LVK190

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Charakter Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou spojeny 
ocelovými tyčemi sedáku a opěradla pomocí spojo-
vacích prvků z nerezové oceli.

Charakter Spawane konstrukcje stalowe ścian bocznych połączone są 
z prętami stalowymi siedziska i oparcia za pomocą łączników 
ze stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosná kostra jsou dva svařence samostatných 
bočnic z uzavřených ocelových profilů.
Sedák s opěradlem tvoří svařenec rámu z ocelo-
vých plechů a ocelových tyčí o průměru 10mm.
Područka z ocelové pásoviny je přišroubována k 
rámu.
Povrchová úprava ocelové konstrukce je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL. 

Elementy 
stalowe

Osnowę nośną stanowią dwa zespolenia oddzielnych ścian 
bocznych wykonane z zamkniętych kształtowników sta-
lowych.
Siedzisko z oparciem stanowi spawana rama wykonana z płyt 
stalowych i prętów stalowych o średnicy 10 mm.
Stalowy podłokietnik jest przykręcony do ramy.
Obróbka powierzchni konstrukcji stalowej polega na zabez-
pieczeniu antykorozyjnym powłoką cynkową i malowaniem 
proszkowym.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za pomocą 
prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym rysunki-
em zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio 
zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie 
może spowodować przewrócenie się produktu, za co produ-
cent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost 60.5 kg Waga 60.5 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Ocelová lavička s opěradlem 
a područkami

Ławka stalowa z oparciem 
i podłokietnikami

1.85 m
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Design Egoé studio

Charakter Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou spojeny 
ocelovými tyčemi sedáku a opěradla pomocí spojo-
vacích prvků z nerezové oceli.

Charakter Spawane konstrukcje stalowe ścian bocznych połączone są 
z prętami stalowymi siedziska i oparcia za pomocą łączników 
ze stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosná kostra jsou dva svařence samostatných 
bočnic z uzavřených ocelových profilů.
Sedák s opěradlem tvoří svařenec rámu z ocelo-
vých plechů a ocelových tyčí o průměru 10mm.
Područka z ocelové pásoviny je přišroubována k 
rámu.
Povrchová úprava ocelové konstrukce je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL. 

Elementy 
stalowe

Osnowę nośną stanowią dwa zespolenia oddzielnych ścian 
bocznych wykonane z zamkniętych kształtowników sta-
lowych.
Siedzisko z oparciem stanowi spawana rama wykonana z płyt 
stalowych i prętów stalowych o średnicy 10 mm.
Stalowy podłokietnik jest przykręcony do ramy.
Obróbka powierzchni konstrukcji stalowej polega na zabez-
pieczeniu antykorozyjnym powłoką cynkową i malowaniem 
proszkowym.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za pomocą 
prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym rysunki-
em zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio 
zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie 
może spowodować przewrócenie się produktu, za co produ-
cent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost 55 kg Waga 55 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Ocelové křeslo s područkami
Fotel stalowy z podłokietnikami

0.65 m
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Design Egoé studio

Charakter Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou spojeny 
ocelovými tyčemi sedáku a opěradla pomocí spojo-
vacích prvků z nerezové oceli.

Charakter Spawane konstrukcje stalowe ścian bocznych połączone 
są z prętami stalowymi siedziska i oparcia za pomocą 
łączników ze stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosná kostra středové nohy a rámu je svařenec 
z uzavřených ocelových profilů a pásovin.
Sedák s opěradlem a područkami tvoří svařenec 
rámu z ocelových plechů a ocelových tyčí 
o průměru 10mm.
Povrchová úprava ocelové konstrukce je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL. 

Elementy 
stalowe

Rama nośna nogi centralnej i ramy jest konstrukcją 
spawaną z zamkniętych profili i listew stalowych.
Siedzisko z oparciem i podłokietnikami to spawana rama 
wykonana z płyt stalowych i prętów stalowych 
o średnicy 10mm.
Obróbka powierzchni konstrukcji stalowej polega na za-
bezpieczeniu antykorozyjnym powłoką cynkową i malowa-
niem proszkowym.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za po-
mocą prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za 
co producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro venkov-
ní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost 24.6 kg Waga 24.6 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Oboustranná lavička s opěradlem 
a područkami na sloupech 

Ławka dwustronna z oparciem 
i podłokietnikami na słupach

2.15 m

Winkl

LVK250

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Konstrukce Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou pro-
pojeny ocelovou výztuhou a masivními dřevěnými 
deskami pomocí nerezového spojovacího materiálu.
Bočnice jsou k nosným sloupům přišroubovány. 
Mohou být použity zástěny z kolekce Winkl.

Konstrukcja Spawane stalowe konstrukcje ścian bocznych sa połąc-
zone ze stalowym wzmocnieniem i z masywnymi płytami 
drewnianymi za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.
Ściany boczne są przykręcone do słupów. Można zastoso-
wać sita z kolekcji Winkl.

Ocelové 
prvky

Nosnou kostru tvoří dva svařence bočnic s područ-
kami z ocelových jeklů a pásoviny.
Vnitřní područka je svařenec ocelové pásoviny. 
Může být umístěna v jiné než doporučené poloze.
Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL.

Elementy 
stalowe

Rama nośna składa się z dwóch spawanych ścian bocz-
nych z podłokietnikami wykonanymi z prętów stalowych i 
taśmy. Wewnętrzny podłokietnik to spawana rama z taśm 
stalowych. Można go umieścić w pozycji innej niż zalecana.
Obróbka powierzchniowa elementów stalowych polega 
na wykonaniu antykorozyjnej warstwy ochronnej z cynku 
oraz farby wypalanej proszkowo.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Dřevo Desky jsou z masivního dřeva, alternativně tropická 
dřevina nebo evropské termicky upravené dřevo. 
Profil desek je 110 x 33 mm.

Drewno Płyty są wykonane z litego drewna tropikalnego lub euro-
pejskiego drewna termizowanego.
Profil płyt 110 x 33 mm.

Kotvení Kotvení na sloupy s dosedacími plochami pomocí 
sady šroubů M12 dle platného výkresu kotvení.  

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do słupów z powierzchniami osadzonymi za 
pomocą kompletu śrub M12 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem kotwienia.
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za 
co producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost s termizovaným dřevem   90 kg
s tropickým dřevem          117.4 kg

Waga z termizowanym drewnem   90 kg
z drewna tropikalnego           117.4 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Oboustranná lavička s opěradlem 
a područkami na sloupech 

Ławka dwustronna z oparciem 
i podłokietnikami na słupach

1.85 m

Winkl

LVK251

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Konstrukce Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou pro-
pojeny ocelovou výztuhou a masivními dřevě-
nými deskami pomocí nerezového spojovacího 
materiálu.
Bočnice jsou k nosným sloupům přišroubovány. 
Mohou být použity zástěny z kolekce Winkl.

Konstrukcja Spawane stalowe konstrukcje ścian bocznych sa połączone 
ze stalowym wzmocnieniem i z masywnymi płytami drewnia-
nymi za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.
Ściany boczne są przykręcone do słupów. Można zastoso-
wać sita z kolekcji Winkl.

Ocelové 
prvky

Nosnou kostru tvoří dva svařence bočnic s područ-
kami z ocelových jeklů a pásoviny.
Vnitřní područka je svařenec ocelové pásoviny. 
Může být umístěna v jiné než doporučené poloze.
Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL.

Elementy 
stalowe

Rama nośna składa się z dwóch spawanych ścian bocznych 
z podłokietnikami wykonanymi z prętów stalowych i taśmy. 
Wewnętrzny podłokietnik to spawana rama z taśm sta-
lowych. Można go umieścić w pozycji innej niż zalecana.
Obróbka powierzchniowa elementów stalowych polega 
na wykonaniu antykorozyjnej warstwy ochronnej z cynku 
oraz farby wypalanej proszkowo.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Dřevo Desky jsou z masivního dřeva, alternativně tropická 
dřevina nebo evropské termicky upravené dřevo. 
Profil desek je 110 x 33 mm.

Drewno Płyty są wykonane z litego drewna tropikalnego lub europej-
skiego drewna termizowanego.
Profil płyt 110 x 33 mm.

Kotvení Kotvení na sloupy s dosedacími plochami pomocí 
sady šroubů M12 dle platného výkresu kotvení.  

Všechny prvky městského mobiliáře musí být 
řádně ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí 
převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese 
výrobce žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do słupów z powierzchniami osadzonymi za 
pomocą kompletu śrub M12 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem kotwienia.
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co 
producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost s termizovaným dřevem     81 kg
s tropickým dřevem          105 kg

Waga z termizowanym drewnem      81 kg
z drewna tropikalnego           105 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Oboustranná ocelová lavička 
s opěradlem a područkami na sloupech 
Ławka dwustronna stalowa z oparciem 

i podłokietnikami na słupach
2.15 m

Winkl

LVK290

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Konstrukce Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou pro-
pojeny ocelovou výztuhou a masivními dřevěnými 
deskami pomocí nerezového spojovacího materiálu.
Bočnice jsou k nosným sloupům přišroubovány. 
Mohou být použity zástěny z kolekce Winkl.

Konstrukcja Spawane stalowe konstrukcje ścian bocznych sa połąc-
zone ze stalowym wzmocnieniem i z masywnymi płytami 
drewnianymi za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.
Ściany boczne są przykręcone do słupów. Można zastoso-
wać sita z kolekcji Winkl.

Ocelové 
prvky

Nosnou kostru tvoří dva svařence bočnic s po-
dručkami a rámem opěradla z ocelových jeklů a 
pásoviny.
Sedák s opěradlem tvoří svařenec rámu z ocelových 
plechů a ocelových tyčí o průměru 10mm.
Vnitřní područka z ocelové pásoviny je přišroubová-
na k rámu.
Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL.

Elementy 
stalowe

Rama nośna składa się z dwóch spawanych ścian bocz-
nych z podłokietnikami oraz ramy oparcia wykonanej z 
prętów stalowych i taśmy. Siedzisko i oparcie składa się 
ze spawanej ramy wykonanej z płyt stalowych i prętów 
stalowych o średnicy 10mm.
Wewnętrzny podłokietnik wykonany z taśmy stalowej jest 
przykręcony do ramy.
Obróbka powierzchniowa elementów stalowych polega na 
wykonaniu antykorozyjnej warstwy ochronnej z cynku oraz 
farby wypalanej proszkowo.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Dřevo Desky jsou z masivního dřeva, alternativně tropická 
dřevina nebo evropské termicky upravené dřevo. 
Profil desek je 110 x 33 mm.

Drewno Płyty są wykonane z litego drewna tropikalnego lub euro-
pejskiego drewna termizowanego.
Profil płyt 110 x 33 mm.

Kotvení Kotvení na sloupy s dosedacími plochami pomocí 
sady šroubů M12 dle platného výkresu kotvení.  

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do słupów z powierzchniami osadzonymi za 
pomocą kompletu śrub M12 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem kotwienia.
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za 
co producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i 
konserwacja“. 

Hmotnost 103 kg Waga 103 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Oboustranná ocelová lavička 
s opěradlem a područkami na sloupech 
Ławka dwustronna stalowa z oparciem 

i podłokietnikami na słupach
1.85 m

Winkl

LVK291

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Konstrukce Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou propoje-
ny ocelovou výztuhou a masivními dřevěnými des-
kami pomocí nerezového spojovacího materiálu.
Bočnice jsou k nosným sloupům přišroubovány. 
Mohou být použity zástěny z kolekce Winkl.

Konstrukcja Spawane stalowe konstrukcje ścian bocznych sa połąc-
zone ze stalowym wzmocnieniem i z masywnymi płytami 
drewnianymi za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.
Ściany boczne są przykręcone do słupów. Można zastoso-
wać sita z kolekcji Winkl.

Ocelové 
prvky

Nosnou kostru tvoří dva svařence bočnic s po-
dručkami a rámem opěradla z ocelových jeklů a 
pásoviny.
Sedák s opěradlem tvoří svařenec rámu z ocelo-
vých plechů a ocelových tyčí o průměru 10mm.
Vnitřní područka z ocelové pásoviny je přišroubová-
na k rámu.
Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL.

Elementy 
stalowe

Rama nośna składa się z dwóch spawanych ścian bocz-
nych z podłokietnikami oraz ramy oparcia wykonanej z 
prętów stalowych i taśmy. Siedzisko i oparcie składa się 
ze spawanej ramy wykonanej z płyt stalowych i prętów 
stalowych o średnicy 10mm.
Wewnętrzny podłokietnik wykonany z taśmy stalowej jest 
przykręcony do ramy.
Obróbka powierzchniowa elementów stalowych polega na 
wykonaniu antykorozyjnej warstwy ochronnej z cynku oraz 
farby wypalanej proszkowo.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Dřevo Desky jsou z masivního dřeva, alternativně tropická 
dřevina nebo evropské termicky upravené dřevo. 
Profil desek je 110 x 33 mm.

Drewno Płyty są wykonane z litego drewna tropikalnego lub euro-
pejskiego drewna termizowanego.
Profil płyt 110 x 33 mm.

Kotvení Kotvení na sloupy s dosedacími plochami pomocí 
sady šroubů M12 dle platného výkresu kotvení.  

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do słupów z powierzchniami osadzonymi za 
pomocą kompletu śrub M12 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem kotwienia.
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za 
co producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i 
konserwacja“. 

Hmotnost 92.5 kg Waga 92.5 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Oboustranná lavička s opěradlem 
a područkami 

Ławka dwustronna z oparciem 
i podłokietnikami

2.15 m

Winkl

LVK350

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Konstrukce Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou pro-
pojeny ocelovou výztuhou a masivními dřevěnými 
deskami pomocí nerezového spojovacího 
materiálu.

Konstrukcja Spawane stalowe konstrukcje ścian bocznych sa połączone 
ze stalowym wzmocnieniem i z masywnymi płytami drewni-
anymi za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosnou kostru tvoří dva svařence masivní nohy z 
ocelových jeklů s područkou a rámem opěradla z 
ocelové pásoviny.
Vnitřní područka je svařenec ocelové pásoviny. 
Může být umístěna v jiné než doporučené poloze.
Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL.

Elementy 
stalowe

Rama nośna składa się z dwóch spawanych nóg z litej stali z 
podłokietnikiem i ramą oparcia wykonaną z taśmy stalowej.
Wewnętrzny podłokietnik to spawana rama z taśm sta-
lowych. Można go umieścić w pozycji innej niż zalecana.

Obróbka powierzchniowa elementów stalowych polega na 
wykonaniu antykorozyjnej warstwy ochronnej z cynku oraz 
farby wypalanej proszkowo.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Dřevo Desky jsou z masivního dřeva, alternativně tropická 
dřevina nebo evropské termicky upravené dřevo. 
Profil desek je 110 x 33 mm.

Drewno Płyty są wykonane z litego drewna tropikalnego lub euro-
pejskiego drewna termizowanego.
Profil płyt 110 x 33 mm.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za po-
mocą prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co 
producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost s termizovaným dřevem   97 kg
s tropickým dřevem          124.5 kg

Waga z termizowanym drewnem   97 kg
z drewna tropikalnego           124.5 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Oboustranná lavička s opěradlem 
a područkami 

Ławka dwustronna z oparciem 
i podłokietnikami

1.85 m

Winkl

LVK351

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Konstrukce Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou pro-
pojeny ocelovou výztuhou a masivními dřevěnými 
deskami pomocí nerezového spojovacího 
materiálu.

Konstrukcja Spawane stalowe konstrukcje ścian bocznych sa połączone 
ze stalowym wzmocnieniem i z masywnymi płytami drewni-
anymi za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosnou kostru tvoří dva svařence masivní nohy z 
ocelových jeklů s područkou a rámem opěradla z 
ocelové pásoviny.
Vnitřní područka je svařenec ocelové pásoviny. 
Může být umístěna v jiné než doporučené poloze.
Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL.

Elementy 
stalowe

Rama nośna składa się z dwóch spawanych nóg z litej stali z 
podłokietnikiem i ramą oparcia wykonaną z taśmy stalowej.
Wewnętrzny podłokietnik to spawana rama z taśm sta-
lowych. Można go umieścić w pozycji innej niż zalecana.

Obróbka powierzchniowa elementów stalowych polega na 
wykonaniu antykorozyjnej warstwy ochronnej z cynku oraz 
farby wypalanej proszkowo.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Dřevo Desky jsou z masivního dřeva, alternativně tropická 
dřevina nebo evropské termicky upravené dřevo. 
Profil desek je 110 x 33 mm.

Drewno Płyty są wykonane z litego drewna tropikalnego lub euro-
pejskiego drewna termizowanego.
Profil płyt 110 x 33 mm.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za po-
mocą prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co 
producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost s termizovaným dřevem   88.2 kg
s tropickým dřevem          111.9 kg

Waga z termizowanym drewnem   88.2 kg
z drewna tropikalnego           111.9 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Ocelová oboustranná lavička s opěradlem 
a područkami

Ławka stalowa dwustronna z oparciem 
i podłokietnikami

2.15 m

Winkl

LVK390

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Charakter Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou spojeny 
ocelovými tyčemi sedáku a opěradla pomocí spojo-
vacích prvků z nerezové oceli.

Charakter Spawane konstrukcje stalowe ścian bocznych połączone są 
z prętami stalowymi siedziska i oparcia za pomocą łączników 
ze stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosná kostra jsou dva svařence samostatných 
bočnic z uzavřených ocelových profilů.
Sedák s opěradlem tvoří svařenec rámu z ocelo-
vých plechů a ocelových tyčí o průměru 10mm.
Područka z ocelové pásoviny je přišroubována k 
rámu.
Povrchová úprava ocelové konstrukce je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL. 

Elementy 
stalowe

Osnowę nośną stanowią dwa zespolenia oddzielnych ścian 
bocznych wykonane z zamkniętych kształtowników sta-
lowych.
Siedzisko z oparciem stanowi spawana rama wykonana z płyt 
stalowych i prętów stalowych o średnicy 10 mm.
Stalowy podłokietnik jest przykręcony do ramy.
Obróbka powierzchni konstrukcji stalowej polega na zabez-
pieczeniu antykorozyjnym powłoką cynkową i malowaniem 
proszkowym.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za pomocą 
prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym rysunki-
em zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio 
zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie 
może spowodować przewrócenie się produktu, za co produ-
cent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost 111.2 kg Waga 111.2 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Ocelová oboustranná lavička s opěradlem 
a područkami

Ławka stalowa dwustronna z oparciem 
i podłokietnikami

1.85 m

Winkl

LVK391

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Charakter Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou spojeny 
ocelovými tyčemi sedáku a opěradla pomocí spojo-
vacích prvků z nerezové oceli.

Charakter Spawane konstrukcje stalowe ścian bocznych połączone są 
z prętami stalowymi siedziska i oparcia za pomocą łączników 
ze stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosná kostra jsou dva svařence samostatných 
bočnic z uzavřených ocelových profilů.
Sedák s opěradlem tvoří svařenec rámu z ocelo-
vých plechů a ocelových tyčí o průměru 10mm.
Područka z ocelové pásoviny je přišroubována k 
rámu.
Povrchová úprava ocelové konstrukce je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL. 

Elementy 
stalowe

Osnowę nośną stanowią dwa zespolenia oddzielnych ścian 
bocznych wykonane z zamkniętych kształtowników sta-
lowych.
Siedzisko z oparciem stanowi spawana rama wykonana z płyt 
stalowych i prętów stalowych o średnicy 10 mm.
Stalowy podłokietnik jest przykręcony do ramy.
Obróbka powierzchni konstrukcji stalowej polega na zabez-
pieczeniu antykorozyjnym powłoką cynkową i malowaniem 
proszkowym.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za pomocą 
prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym rysunki-
em zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio 
zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie 
może spowodować przewrócenie się produktu, za co produ-
cent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost 100 kg Waga 100 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Oboustranná lavička s opěradlem 
a područkami 

Ławka dwustronna z oparciem 
i podłokietnikami

2.15 m

Winkl

LVK450

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Konstrukce Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou pro-
pojeny ocelovou výztuhou a masivními dřevěnými 
deskami pomocí nerezového spojovacího 
materiálu.

Konstrukcja Spawane stalowe konstrukcje ścian bocznych sa połączone 
ze stalowym wzmocnieniem i z masywnymi płytami drewni-
anymi za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosnou kostru tvoří dva svařence masivní nohy s 
područkou z ocelových jeklů s rámem opěradla z 
ocelové pásoviny.
Vnitřní područka je svařenec ocelové pásoviny. 
Může být umístěna v jiné než doporučené poloze.
Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL.

Elementy 
stalowe

Rama nośna składa się z dwóch spawanych solidnych nóg 
z podłokietnikiem wykonanym z prętów stalowych z ramą 
oparcia wykonaną z taśmy stalowej.
Wewnętrzny podłokietnik to spawana rama z taśm sta-
lowych. Można go umieścić w pozycji innej niż zalecana. 
Obróbka powierzchniowa elementów stalowych polega na 
wykonaniu antykorozyjnej warstwy ochronnej z cynku oraz 
farby wypalanej proszkowo.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Dřevo Desky jsou z masivního dřeva, alternativně tropická 
dřevina nebo evropské termicky upravené dřevo. 
Profil desek je 110 x 33 mm.

Drewno Płyty są wykonane z litego drewna tropikalnego lub euro-
pejskiego drewna termizowanego.
Profil płyt 110 x 33 mm.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za po-
mocą prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co 
producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost s termizovaným dřevem  100 kg
s tropickým dřevem          127 kg

Waga z termizowanym drewnem   100 kg
z drewna tropikalnego           127 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Oboustranná lavička s opěradlem 
a područkami 

Ławka dwustronna z oparciem 
i podłokietnikami

1.85 m

Winkl

LVK451

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Konstrukce Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou pro-
pojeny ocelovou výztuhou a masivními dřevěnými 
deskami pomocí nerezového spojovacího 
materiálu.

Konstrukcja Spawane stalowe konstrukcje ścian bocznych sa połączone 
ze stalowym wzmocnieniem i z masywnymi płytami drewni-
anymi za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosnou kostru tvoří dva svařence masivní nohy s 
područkou z ocelových jeklů s rámem opěradla z 
ocelové pásoviny.
Vnitřní područka je svařenec ocelové pásoviny. 
Může být umístěna v jiné než doporučené poloze.
Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL.

Elementy 
stalowe

Rama nośna składa się z dwóch spawanych solidnych nóg 
z podłokietnikiem wykonanym z prętów stalowych z ramą 
oparcia wykonaną z taśmy stalowej.
Wewnętrzny podłokietnik to spawana rama z taśm sta-
lowych. Można go umieścić w pozycji innej niż zalecana. 
Obróbka powierzchniowa elementów stalowych polega na 
wykonaniu antykorozyjnej warstwy ochronnej z cynku oraz 
farby wypalanej proszkowo.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Dřevo Desky jsou z masivního dřeva, alternativně tropická 
dřevina nebo evropské termicky upravené dřevo. 
Profil desek je 110 x 33 mm.

Drewno Płyty są wykonane z litego drewna tropikalnego lub euro-
pejskiego drewna termizowanego.
Profil płyt 110 x 33 mm.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za po-
mocą prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co 
producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost s termizovaným dřevem    91.3 kg
s tropickým dřevem          114.3 kg

Waga z termizowanym drewnem     91.3 kg
z drewna tropikalnego           114.3 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Ocelová oboustranná lavička s opěradlem 
a područkami

Ławka stalowa dwustronna 
z oparciem i podłokietnikami

2.15 m

Winkl

LVK490

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Charakter Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou spojeny 
ocelovými tyčemi sedáku a opěradla pomocí spojo-
vacích prvků z nerezové oceli.

Charakter Spawane konstrukcje stalowe ścian bocznych połączone są 
z prętami stalowymi siedziska i oparcia za pomocą łączników 
ze stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosná kostra jsou dva svařence samostatných 
bočnic z uzavřených ocelových profilů.
Sedák s opěradlem tvoří svařenec rámu z ocelo-
vých plechů a ocelových tyčí o průměru 10mm.
Područka z ocelové pásoviny je přišroubována k 
rámu.
Povrchová úprava ocelové konstrukce je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL. 

Elementy 
stalowe

Osnowę nośną stanowią dwa zespolenia oddzielnych ścian 
bocznych wykonane z zamkniętych kształtowników sta-
lowych.
Siedzisko z oparciem stanowi spawana rama wykonana z płyt 
stalowych i prętów stalowych o średnicy 10 mm.
Stalowy podłokietnik jest przykręcony do ramy.
Obróbka powierzchni konstrukcji stalowej polega na zabez-
pieczeniu antykorozyjnym powłoką cynkową i malowaniem 
proszkowym.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za pomocą 
prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym rysunki-
em zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio 
zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie 
może spowodować przewrócenie się produktu, za co produ-
cent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost 114 kg Waga 114 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Ocelová oboustranná lavička s opěradlem 
a područkami

Ławka stalowa dwustronna 
z oparciem i podłokietnikami

1.85 m

Winkl

LVK491

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Charakter Svařované ocelové konstrukce bočnic jsou spojeny 
ocelovými tyčemi sedáku a opěradla pomocí spojo-
vacích prvků z nerezové oceli.

Charakter Spawane konstrukcje stalowe ścian bocznych połączone są 
z prętami stalowymi siedziska i oparcia za pomocą łączników 
ze stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosná kostra jsou dva svařence samostatných 
bočnic z uzavřených ocelových profilů.
Sedák s opěradlem tvoří svařenec rámu z ocelo-
vých plechů a ocelových tyčí o průměru 10mm.
Područka z ocelové pásoviny je přišroubována k 
rámu.
Povrchová úprava ocelové konstrukce je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře 
lze vybrat dle vzorníku RAL. 

Elementy 
stalowe

Osnowę nośną stanowią dwa zespolenia oddzielnych ścian 
bocznych wykonane z zamkniętych kształtowników sta-
lowych.
Siedzisko z oparciem stanowi spawana rama wykonana z 
płyt stalowych i prętów stalowych o średnicy 10 mm.
Stalowy podłokietnik jest przykręcony do ramy.
Obróbka powierzchni konstrukcji stalowej polega na zabez-
pieczeniu antykorozyjnym powłoką cynkową i malowaniem 
proszkowym.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za po-
mocą prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio 
zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie 
może spowodować przewrócenie się produktu, za co produ-
cent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost 103 kg Waga 103 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Ischiatická lavička / opěra jednostranná 
Ławka / podpora izchiatyczna jednostronna

1.4 m

Winkl

LVK510

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Konstrukce Svařovaná ocelová konstrukce opěry je spojena s 
masivními dřevěnými deskami pomocí nerezového 
spojovacího materiálu.

Konstrukcja Spawana stalowa konstrukcja krzesła połączona jest z 
masywnymi płytami drewnianymi za pomocą łączników ze 
stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosná kostra středové nohy a rámu je svařenec z 
uzavřených ocelových profilů a pásovin.
Povrchová úprava ocelové konstrukce je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné 
struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL.

Elementy 
stalowe

Rama nośna nogi centralnej oraz rama siedziska, oparcia i 
podłokietników jest spawana z zamkniętych 
kształtowników i listew stalowych. Obróbka powierzchni 
konstrukcji stalowej polega na zabezpieczeniu antykorozyj-
nym powłoką cynkową i malowaniem proszkowym.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Dřevo Desky jsou z masivního dřeva, alternativně tropická 
dřevina nebo evropské termicky upravené dřevo. 
Profil desek je 110 x 33 mm.

Drewno Płyty są wykonane z litego drewna tropikalnego lub euro-
pejskiego drewna termizowanego.
Profil płyt 110 x 33 mm.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.
 
Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí pře-
vrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce 
žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za po-
mocą prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co 
producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro ven-
kovní nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost s termizovaným dřevem  29.5 kg
s tropickým dřevem          33 kg

Waga z termizowanym drewnem   29.5 kg
z drewna tropikalnego           33 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Ischiatická lavička / opěra oboustranná 
Ławka / podpora izchiatyczna dwustronna

1.4 m

Winkl

LVK530

www.egoe.eu

Design Egoé studio

Konstrukce Svařovaná ocelová konstrukce opěry je spojena s 
masivními dřevěnými deskami pomocí nerezového 
spojovacího materiálu.

Konstrukcja Spawana stalowa konstrukcja krzesła połączona jest z 
masywnymi płytami drewnianymi za pomocą łączników ze 
stali nierdzewnej.

Ocelové 
prvky

Nosná kostra středové nohy a rámu je svařenec z 
uzavřených ocelových profilů a pásovin.
Povrchová úprava ocelové konstrukce je tvořena 
protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovou 
vypalovací barvou. 
Barvu ocelové konstrukce v jemné matné 
struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL.

Elementy 
stalowe

Rama nośna nogi centralnej oraz rama siedziska, oparcia i 
podłokietników jest spawana z zamkniętych 
kształtowników i listew stalowych. Obróbka powierzchni 
konstrukcji stalowej polega na zabezpieczeniu antykorozyj-
nym powłoką cynkową i malowaniem proszkowym.
Kolor konstrukcji stalowej o delikatnej, matowej fakturze 
można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL.

Dřevo Desky jsou z masivního dřeva, alternativně tropická 
dřevina nebo evropské termicky upravené dřevo.
Profil desek 110 x 33 mm.

Drewno Płyty są wykonane z litego drewna tropikalnego lub euro-
pejskiego drewna termizowanego.
Profil płyt 110 x 33 mm.

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí M8 podle platného výkresu kotvení.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být 
řádně ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí 
převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese 
výrobce žádnou odpovědnost.

Kotwizenie Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za po-
mocą prętów gwintowanych M8 zgodnie z obowiązującym 
rysunkiem zakotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytko-
wanie może spowodować przewrócenie się produktu, za 
co producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné
pro venkovní nábytek, viz příručka „Kontrola 
a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konser-
wacja“. 

Hmotnost s termizovaným dřevem   38 kg
s tropickým dřevem           45 kg

Waga z termizowanym drewnem   38 kg
z drewna tropikalnego           45 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Egoé life s.r.o.
Bílovice 519, 687 12 Bílovice Czech Republic

life@egoe.eu, www.egoe.eu

Ideas Make Products  


