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AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

CUBUS

realizace Vimperk

Elegantní zastávka s moderním mini-
malistickým designem, vyniká varia-
bilitou a kvalitním zpracováním.  Kombi-
nací materiálů jako je hliník, dřevo a sklo  
je docíleno jedinečného výrazu.
Základním principem  AZ CUBUS  je 
modularita, kde krajní pole jsou tvořeny 
velkoformátovým  bezpečnostním sklem 
a vnitřní pole je vyplněno dřevem, které 
tvoří jeden celek s lavičkou.
Vyrábí se ve dvou, tří, čtyř a více modulo-
vých variantách. Zastávka je vhodná pro 
instalaci ve velkých aglomeracích i v 
menších obcích.

AZ

ALUMINIUM

Základním stavebním kamenem našich 
výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, 
které jsou povrchově upraveny vypalo-
vanou práškovou barvou. Jsou tak zcela 
spolehlivé, bezúdržbové, povrchově i ba-
revně stálé a designově nadčasové.

elegantní technikaMĚSTSKÝ MOBILITÁŘ
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AZC 2Mb

AZC 2M
Dvoumodulová zastávka se širokými boky.

Délka: 2890 mm
Šířka: 1580 / 1802 mm
Výška: 2440 mm

AZC 3Mb
Třímodulová zastávka s úzkými boky.

Délka: 4300 mm
Šířka: 730 / 1802 mm
Výška: 2440 mm

AZC 3M
Třímodulová zastávka se širokými boky.

Délka: 4300 mm
Šířka: 1580 / 1802 mm
Výška: 2440 mm

Dvoumodulová zastávka s úzkými boky.

Délka: 2890 mm
Šířka: 730 / 1802 mm
Výška: 2440 mm

Součástí zastávky je tabule s jízdními řády a označení stanice.
Všechny varianty je možné doplnit reklamními panely City Light či solárně napájeným osvětlením.

Základním stavebním kamenem našich výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které jsou povrchově upraveny vypalovanou práškovou barvou.
Jsou tak zcela spolehlivé, bezúdržbové, povrchově i barevně stálé a designově nadčasové.
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AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

CUBUS
AZ
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AZC 4Mb
Čtyřmodulová zastávka s úzkými boky.

Délka: 5710 mm
Šířka: 730 / 1802 mm
Výška: 2440 mm

AZC 4M
Čtyřmodulová zastávka se širokými boky.

Délka: 5710 mm
Šířka: 1580 / 1802 mm
Výška: 2440 mm

elegantní technika
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MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (2900x1600), spodní rozměr (2900x730)

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (2900x1600)

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (4300x1600), spodní rozměr (4300x730)

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (4300x1600)

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (5700x1600), spodní rozměr (5700x730)

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (5700x1600)

87 500 Kč

95 000 Kč

107 500 Kč

115 000 Kč

127 500 Kč

127 500 Kč
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realizace Žďár nad Sázavou

Autobusová zastávka s klasickým designem, 
který  spojuje tradici s moderní  technologií.  
Kvalitní materiály  a  zpracování  zajišťují 
dlouholetou životnost a snadnou údržbu.  Vyrábí 
se  ve  dvou, tří, čtyř a více modulovém  prove-
dení  v  odstínech dle přání zákazníka. 
Obvodový rám včetně příček se skládá z 
hliníkových profilů, které jsou stavebnicovým 
způsobem sestaveny do konečné verze. Zadní i 
boční stěny jsou rozděleny a prosklené 
bezpečnostním  sklem o tloušťce 5mm. Do 
všech stěn může být vsazen reklamní panel 
(City Light). Střecha je zhotovena z polykarbo-
nátových desek vsazených do nerezových 
profilů. Součástí zastávky je lavička a tabule pro 
jízdní řády.  Zastávka je vhodná pro instalaci ve 
velkých aglomeracích i v menších obcích
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AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

KLASIK
AZ

ALUMINIUM

Základním stavebním kamenem našich 
výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které jsou 
upraveny přírodním anodickým eloxem. Jsou 
tak zcela spolehlivé, bezúdržbové, povrchově i 
barevně stálé a designově nadčasové.

elegantní technika
MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ
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AZK 2M
Dvoumodulová zastávka se širokými boky.

Délka: 3086 mm
Šířka: 1468 mm
Výška: 2458 mm

AZK 3M
Třímodulová zastávka se širokými boky.

Délka: 4504 mm
Šířka: 1468 mm
Výška: 2458 mm
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AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

KLASIK
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Součástí zastávky je tabule s jízdními řády a označení stanice.
Všechny varianty je možné doplnit reklamními panely City Light či solárně napájeným osvětlením.

Základním stavebním kamenem našich výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které jsou upraveny přírodním anodickým eloxem.
Jsou tak zcela spoleh-livé, bezúdržbové, povrchově i barevně stálé a designově nadčasové.

AZK 4M
Čtyřmodulová zastávka se širokými boky. 

Délka: 5925 mm
Šířka: 1468 mm
Výška: 2458 mm

AZK 3M CL
Třímodulová zastávka se širokými boky. Panel City Light
(jedno- či oboustranný) umístěn dle přání zákazníka.
Délka: 4504 mm
Šířka: 1468 mm
Výška: 2458 mm

elegantní technika
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MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (3090x1470)

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády, rozměr 
(4500x1470)

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády, rozměr 
(5925x1470)

umístěným na levé straně zadní stěny, včetně la- 
vičky a tabule pro jízdní řády, rozměr (4500x1470)

79 500 Kč

89 500 Kč

99 500 Kč

121 400 Kč
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realizace Boršov nad Vltavou

Zastávka s osobitým designem, kombinací 
pultové střechy a  hliníkové konstrukce je 
docíleno originálního moderního výrazu.  Vyrábí 
se ve  dvou, tří, čtyř a více  modulovém  
provedení v odstínech dle přání zákazníka.  Kva-
litní materiály  a  zpracování  zajišťují dlouho-
letou životnost a snadnou údržbu. Zadní i boční 
stěny jsou rozděleny a prosklené bezpečno-
stním  sklem o tloušťce 5 mm.  
Do všech stěn může být vsazen reklamní panel 
(City Light). Střecha je zhotovena z polykarboná-
tových desek vsazených do nerezových profilů. 
Součástí zastávky je lavička a tabule pro jízdní 
řády.  Zastávka je vhodná pro instalaci ve 
velkých aglomeracích i v menších obcích.
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AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

QUADRA AZ

elegantní technika

ALUMINIUM

Základním stavebním kamenem našich 
výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které jsou 
upraveny přírodním anodickým eloxem. Jsou 
tak zcela spolehlivé, bezúdržbové, povrchově i 
barevně stálé a designově nadčasové.

MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ



MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ

www.one-trade.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

AZQ 2Mb

AZQ 2M
Dvoumodulová zastávka se širokými boky.

Délka: 2886 mm
Šířka: 1468 / 1553 mm
Výška: 2347 mm

Dvoumodulová zastávka s úzkými boky.

Délka: 2886 mm
Šířka: 795 / 1553 mm
Výška: 2347 mm

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

QUADRA AZ

2886 mm795 mm
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Součástí zastávky je tabule s jízdními řády a označení stanice.
Všechny varianty je možné doplnit reklamními panely City Light či solárně napájeným osvětlením.

Základním stavebním kamenem našich výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které jsou upraveny přírodním anodickým eloxem.
Jsou tak zcela spolehlivé, bezúdržbové, povrchově i barevně stálé a designově nadčasové.

AZQ 3Mb
Třímodulová zastávka s úzkými boky.

Délka: 4305 mm
Šířka: 795 / 1553 mm
Výška: 2347 mm

AZQ 3M
Třímodulová zastávka se širokými boky.

Délka: 4305 mm
Šířka: 1468 / 1553 mm
Výška: 2347 mm
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AZQ 4Mb
Čtyřmodulová zastávka se širokými boky.

Délka: 5724 mm
Šířka: 795 / 1553 mm
Výška: 2347 mm

AZQ 2M SO
Dvoumodulová zastávka se širokými boky,
doplněná solárním panelem a osvětlením
Délka: 2886 mm
Šířka: 1468 / 1553 mm
Výška: 2347 mm

AZQ 4M
Čtyřmodulová zastávka se širokými boky.

Délka: 5724 mm
Šířka: 1468 / 1553 mm
Výška: 2347 mm

elegantní technika
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MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (2900x1550), spodní rozměr (2900x800)

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (4300x1550), spodní rozměr (4300x800)

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (5724x1550), spodní rozměr (5724x800)

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (2900x1550)

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (4300x1550)

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (5724x1550)

včetně lavičky a tabule pro jízdní řády,  
rozměr (2900x1550)

50 500 Kč

60 500 Kč

70 500 Kč

53 500 Kč

63 500 Kč

73 500 Kč

75 000 Kč



MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ

www.one-trade.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

realizace Pražák

Zastávka s osobitým designem, kombinací 
pultové střechy a  hliníkové konstrukce je 
docíleno originálního moderního výrazu.  Vyrábí 
se ve  dvou, tří, čtyř a více  modulovém  
provedení v odstínech dle přání zákazníka.  Kva-
litní materiály  a  zpracování  zajišťují dlouho-
letou životnost a snadnou údržbu. Zadní i boční 
stěny jsou rozděleny a prosklené bezpečno-
stním  sklem o tloušťce 5 mm.  
Střecha je zhotovena z polykarbonátových de-
sek vsazených do nerezových profilů. Součástí 
zastávky je lavička a tabule pro jízdní řády.  
Zastávka je vhodná pro instalaci ve velkých 
aglomeracích i v menších obcích.

Solární napájení zajišťuje bezproblémové osvět-
lení zastávky bez dalších investic do výkopových 
prací či plateb za elektřinu.
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elegantní technika

ALUMINIUM

Základním stavebním kamenem našich 
výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které jsou 
upraveny přírodním anodickým eloxem. Jsou 
tak zcela spolehlivé, bezúdržbové, povrchově i 
barevně stálé a designově nadčasové.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

QUADRA SOLAR AZ

MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ
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AZQ 2Mb SO

AZQ 2M SO
Dvoumodulová zastávka se širokými boky,
doplněná solárním panelem a osvětlením.
Délka: 2886 mm
Šířka: 1468 / 1553 mm
Výška: 2347 mm

Dvoumodulová zastávka s úzkými boky,
doplněná solárním panelem a osvětlením.
Délka: 2886 mm
Šířka: 795 / 1553 mm
Výška: 2347 mm

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

QUADRA SOLAR AZ

Součástí zastávky je tabule s jízdními řády a označení stanice.

Základním stavebním kamenem našich výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které jsou upraveny přírodním anodickým eloxem.
Jsou tak zcela spolehlivé, bezúdržbové, povrchově i barevně stálé a designově nadčasové.

AZQ 3Mb SO
Třímodulová zastávka s úzkými boky,
doplněná solárním panelem a osvětlením.
Délka: 4305 mm
Šířka: 795 / 1553 mm
Výška: 2347 mm

AZQ 3M SO
Třímodulová zastávka se širokými boky,
doplněná solárním panelem a osvětlením.
Délka: 4305 mm
Šířka: 1468 / 1553 mm
Výška: 2347 mm
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AZQ 4Mb SO
Čtyřmodulová zastávka se širokými boky,
doplněná solárním panelem a osvětlením.
Délka: 5724 mm
Šířka: 795 / 1553 mm
Výška: 2347 mm

AZQ 4M SO
Čtyřmodulová zastávka se širokými boky,
doplněná solárním panelem a osvětlením.
Délka: 5724 mm
Šířka: 1468 / 1553 mm
Výška: 2347 mm

elegantní technika
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realizace České Budějovice

Elektronické označníky poskytují vedle 
tradičního j ízdního řádu také přesné 
informace o aktuální době příjezdu vozidla 
MHD. Elegantní plášť označníku z nerezu, 
který je navržen  ve stylu českého minima-
lismu ukrývá  inteligentní elektronický 
systém, který monitoruje pohyb dopravního 
prostředku.  Konstrukci charakterizuje vyso-
ká odolnost vůči vandalismu a povětrno-
stním vlivům.
Vyrábí se s dvou a víceřádkovým displejem ve 
variantě jednostranné, či oboustranné. 
Označník je vhodný především pro instalaci ve 
větších aglomeracích s vyšší frekvencí 
dopravy.
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ELEKTRONICKÉ OZNAČNÍKY

ZASTÁVEK
OZ

ALUMINIUM

Základním stavebním kamenem našich 
výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které 
jsou upraveny přírodním anodickým eloxem. 
Jsou tak zcela spolehlivé, bezúdržbové, 
povrchově i barevně stálé a designově nad-
časové.

elegantní technika
MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ
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EOZ 1
Elektronický označník zastávky jednostranný.

Šířka: 672 mm
Hloubka: 83 mm
Výška: 3000 mm

EOZ 2
Elektronický označník zastávky oboustranný.

Šířka: 672 mm
Hloubka: 83 mm
Výška: 3000 mm

EOZ 3
Označník zastávky s informačním displejem.

Šířka: 504 mm
Hloubka: 80 mm
Výška: 2950 mm

Schéma fungování informačního systému městské hromadné dopravy:

http://www.tse.cz     |     alprogram@tse.cz     |     +420 386 721 114     |    Mánesova 390/74, 371 52 České Budějovice, Česká republika    

GSM/GPRS/privátní síť DP

Dispečink DP

ELEKTRONICKÉ OZNAČNÍKY

ZASTÁVEK
OZ

Všechny varianty je dále možné doplnit odpadkovým košem.

Základním stavebním kamenem našich výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které jsou upraveny přírodním anodickým eloxem.
Jsou tak zcela spolehlivé, bezúdržbové, povrchově i barevně stálé a designově nadčasové.

elegantní technika
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OZNAČNÍKY

ZASTÁVEK
OZ

Označník zastávek svým designem,  
kvalitou provedení a materiálem 
dotváří s ostatními produkty ucelenou 
řadu městského  mobiliáře.
Obvodový rám  včetně příček se 
skládá z hliníkových profilů, které jsou 
stavebnicovým systémem smonto-
vány do konečné verze. Sestava je 
doplněna označením zastávky, jízd-
ními řády, popř. lze zvolit odpadkový 
koš jako příslušenství. 

ALUMINIUM

Základním stavebním kamenem 
našich výrobků jsou kvalitní hliníkové 
profily, které jsou upraveny přírodním 
anodickým eloxem. Jsou tak zcela 
spolehlivé, bezúdržbové, povrchově i 
barevně stálé a designově nad-
časové.

realizace České Budějovice

elegantní technika
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Všechny varianty je dále možné doplnit odpadkovým košem.

Základním stavebním kamenem našich výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které jsou upraveny přírodním anodickým eloxem.
Jsou tak zcela spolehlivé, bezúdržbové, povrchově i barevně stálé a designově nadčasové.

OZ 0

OZ 1
Označník jednoduchý.

Šířka: 500 / 630 mm
Výška: 2702 mm
Hloubka: 80 mm

OZ 3
Označník standardní.

Šířka: 545 mm
Výška: 2702 mm
Hloubka: 80 mm

OZ 4
Označník trojboký.

Šířka: 544 mm
Výška: 2702 mm
Hloubka: 477 mm

Označník závěsný.

Šířka: 502 mm
Výška: 695 mm

OZ 5
Označník s prosvětleným jízdním řádem.

Šířka: 545 mm
Výška: 2702 mm
Hloubka: 80 mm

OZNAČNÍKY

ZASTÁVEK OZ

elegantní technika
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MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ

3 990 Kč

6 950 Kč

11 990 Kč

21 450 Kč

12 590 Kč
14 550 Kč
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realizace Boršov nad Vltavou

Vyrábíme kvalitní systém informačních
tabulí s vysokou mírou aplikační modularity.

Mohou tak být použity jako:

 úřední desky
 vývěsky
 reklamní vitríny
 panely pro informační systémy ve městech a 

obcích a firmách
 panely pro informační systémy v dopravě 

(autobusová a vlaková nádraží, vodní cesty)
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INFORMAČNÍ

TABULE
IT

ALUMINIUM

Základním stavebním kamenem našich 
výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které 
jsou upraveny přírodním anodickým eloxem. 
Jsou tak zcela spolehlivé, bezúdržbové, 
povrchově i barevně stálé a designově nad-
časové.

elegantní technika
MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ
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IT 1
Samostatně stojící informační tabule krytá proskleným
otevíratelným víkem oboustranná. Plocha cca. 10 x A4.

Šířka: 1355 mm
Výška: 900 mm / 2000 mm
Hloubka: 200 mm 
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IT 2
Samostatně stojící informační tabule krytá proskleným
otevíratelným víkem jednostranná. Plocha cca. 4 x A4.

Šířka: 1000 mm
Výška: 700 mm / 2000 mm
Hloubka: 140 mm 

IT 3
Závěsná informační tabule krytá proskleným
otevíratelným víkem. Plocha cca. 10 x A4.

Šířka: 1355 mm
Výška: 900 mm
Hloubka: 140 mm 

Dalšími variantami jsou informační tabule bez zasklení či osvětlené. Vše závisí na individuálních požadavcích, totéž platí i pro rozměry ploch tabulí.

INFORMAČNÍ

TABULE IT

Základním stavebním kamenem našich výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které jsou upraveny přírodním anodickým eloxem.
Jsou tak zcela spolehlivé, bezúdržbové, povrchově i barevně stálé a designově nadčasové.

elegantní technika
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IT 4
Samostatně stojící informační tabule

Šířka: 1570 mm
Výška: 1070 mm / 2130 mm
Hloubka: 80 mm 
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MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ

21 900 Kč

19 900 Kč

16 900 Kč

17 500 Kč
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LAVIČKY STRING

detaily

Elegantní ucelená řada laviček s moder-
ním minimalistickým designem, vyniká 
variabilitou a kvalitním zpracováním.  
Kombinací materiálů jako je hliník a 
dřevo je docíleno jedinečného výrazu.
Základním principem jsou nosné hliní-
kové rámy, které jsou pro každou variantu 
originálně vytvarovány. Ty jsou pak propo-
jeny sedadlem vyrobeným z odolných 
dřevěných lamel.
Vyrábí se ve dvou, tří, čtyř a více místných 
variantách. Lavička je vhodná pro použití 
ve velkých aglomeracích i v menších 
obcích.

LA

ALUMINIUM

Základním stavebním kamenem našich 
výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, 
které jsou upraveny přírodním ano-
dickým eloxem. Jsou tak zcela spoleh-
livé, bezúdržbové, povrchově i barevně 
stálé a designově nadčasové.

elegantní technika
MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ
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LA

LAS 1

LAS 3
Lavička dvojitá 4-6 místná bez opěradla.

Délka: 1320 mm
Šířka: 1040 mm
Výška: 450 mm

LAS 4
Lavička 2-3 místná s opěradlem.

Délka: 1320 mm
Šířka: 500 mm
Výška: 770 mm

LAS 5
Lavička dvojitá 4-6 místná s opěradlem

Délka: 1320 mm
Šířka: 1160 mm
Výška: 770 mm

Lavička 2-3 místná bez opěradla.

Délka: 1320 mm
Šířka: 440 mm
Výška: 450 mm

Délku/kapacitu všech laviček lze modulárně upravit dle přání zákazníka.

Základním stavebním kamenem našich výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které jsou upraveny přírodním anodickým eloxem.
Jsou tak zcela spolehlivé, bezúdržbové, povrchově i barevně stálé a designově nadčasové.
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LAS 6
Závěsná lavička 2-3 místná s opěradlem.

Délka: 1320 mm
Šířka: 540 mm
Výška: 560 mm

elegantní technika

LAVIČKY STRING
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LAS 2
Lavička 2-3 místná bez opěradla.

Délka: 1320 mm
Šířka: 440 mm
Výška: 450 mm 1320 mm440 mm
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realizace Česlé Budějovice

Jako konstrukční prvky jsou použity 
hliníkové profily ve shodném designu 
jako u jiných výrobků městského mobi-
liáře. Do nosného rámu je zalištováno 
bezpečnostní sklo RESTEX tl. 6 mm. 
Součástí tabule jsou dva zámky, dvě 
plynové vzpěry a těsnící lišty zabraňující 
zatékání vody.
V horní části je umístěna stříška z nere-
zového plechu. Výhodou takto konstruo-
vaného reklamního panelu je dlouho-
dobá odolnost proti povětrnostním 
vlivům a ucelená konstrukce, kde jsou 
veškeré spojovací prvky ukryty a 
nepůsobí rušivě na vzhled. Panely se 
instalují v exteriéru i v interiéru.
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CITY LIGHT

REKLAMNÍ PANELY CL

elegantní technika

ALUMINIUM

Základním stavebním kamenem našich 
výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, 
které jsou upraveny přírodním ano-
dickým eloxem. Jsou tak zcela spoleh-
livé, bezúdržbové, povrchově i barevně 
stálé a designově nadčasové.

MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ
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CL 1
Reklamní tabule oboustranná, prosvícená, samostatně stojící, s montáží na připravený betonový základ.

Výška: 2200 mm, šířka: 1353 mm, hloubka: 200 mm, hmotnost: 100 kg
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CL 2
Reklamní tabule oboustranná, prosvícená pro montáž do boční nebo zadní stěny autobusové zastávky.

Výška: 1960 mm, šířka: 1333 cm, hloubka: 187mm, hmotnost: 90 kg

CL 3
Reklamní tabule jednostranná, prosvícená, pro montáž do boční nebo zadní stěny autobusové zastávky.

Výška: 1960 mm, šířka: 1333 mm, hloubka: 136 mm, hmotnost: 70 kg

CL 4
Reklamní tabule jednostranná, prosvícená, pro montáž na stěnu.

Výška: 1888 mm, šířka: 1333 mm, hloubka: 128 mm, hmotnost: 50 kg

CL 5
Reklamní tabule jednostranná, prosvícená, samostatně stojící, s montáží na připravený betonový základ.

Výška: 2200 mm, šířka: 1353 mm, hloubka: 140 mm, hmotnost: 60 kg

CL 6
Reklamní tabule jednostranná, neprosvícená, samostatně stojící, s montáží na připravený betonový základ.

Výška: 2200 mm, šířka: 1353 mm, hloubka: 140 mm, hmotnost: 50 kg

CL 7
Reklamní tabule jednostranná, neprosvícená, samostatně stojící, s montáží na připravený betonový základ
v horizontální poloze.
Výška: 1833 mm, šířka: 1908 mm, hloubka: 128 mm, hmotnost: 50 kg

CL 8
Reklamní tabule oboustranná, prosvícená, samostatně stojící, s montáží na připravený betonový základ.

Výška: 2298 mm, šířka: 1353 mm, hloubka: 200 mm, hmotnost: 110 kg

CITY LIGHT

REKLAMNÍ PANELY CL

elegantní technika

Základním stavebním kamenem našich výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, které jsou upraveny přírodním anodickým eloxem.
Jsou tak zcela spolehlivé, bezúdržbové, povrchově i barevně stálé a designově nadčasové.

CL 9
Reklamní tabule jednostranná, prosvícená, samostatně stojící, s montáží na připravený betonový základ.

Výška: 2298 mm, šířka: 1353 mm, hloubka: 140 mm, hmotnost: 90 kg

MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ

45 600 Kč

41 900 Kč

32 900 Kč

28 700 Kč

41 250 Kč

39 750 Kč

39 750 Kč

49 900 Kč

46 900 Kč
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DALŠÍ MOBILIÁŘOVÉ 

PRVKY AL

ALUMINIUM

Základním stavebním kamenem našich 
výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, 
které jsou upraveny přírodním ano-
dickým eloxem. Jsou tak zcela spoleh-
livé, bezúdržbové, povrchově i barevně 
stálé a designově nadčasové.

elegantní technika

ODPADKOVÉ

KOŠE

Moderní odpadkový koš, jehož tělo je vyrobeno z leštěné nerezi.    
Jeho hlavním designovým znakem jsou tři kruhové otvory pro 
vhazování odpadu doplněné o kruhový popelník v horní části, pod 
kterým je umístěna vyjímatelná záchytná vanička. Vysypání koše 
je řešeno otevřením přední části a vyjmutím odpadní nádoby.

Dodávané varianty:
35 L / 50 L / 65 L

ZAHRAZOVACÍ

SLOUPKY

Součástí naší nabídky je i jednoduchý a elegantní zahrazovací 
sloupek vyrobený z hliníkového profilu a rozměru 80x60 mm. Na 
výběr je sloupek instalovaný napevno i sklopný, který může být 
vybaven zamykáním.

Dodávané varianty:
pevné / sklopné
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elegantní technika

STOJANY NA KOLA

PLAKÁTOVACÍ PLOCHY

DALŠÍ MOBILIÁŘOVÉ 

PRVKY AL

ALUMINIUM

Základním stavebním kamenem našich 
výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, 
které jsou upraveny přírodním ano-
dickým eloxem. Jsou tak zcela spoleh-
livé, bezúdržbové, povrchově i barevně 
stálé a designově nadčasové.

Nabízíme také jednoduchý a odolný hliníkový stojan na jízdní kola. 
Je vyroben z profilu 60 x 50 mm a kotvený do základu. V méně 
exponovaných místech může být použit samostatně, při vyšší 
potřebě parkování jízdních kol je samozřejmě možné jeho použití 
ve více kusech.

60 mm
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550 mm

Plakátovací sloup elegantního minimalistického designu o prů-
měru 950 mm je vhodným doplňkem našeho mobiliářového 
programu. Je vyroben z hliníkových profilů a plechu z leštěné 
nerezi. Rozměr plakátovací plochy je 2400x1800 mm, tedy 4,3 m 
čtverečních.
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INDIVIDUÁLNÍ

PROJEKTY AL

Základním stavebním kamenem našich 
výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, 
které jsou upraveny přírodním ano-
dickým eloxem. Jsou tak zcela spoleh-
livé, bezúdržbové, povrchově i barevně 
stálé a designově nadčasové.

elegantní technika

FOTBALOVÝ STADION DYNAMO

ČESKÉ BUDĚJOVICE

VSTUPNÍ BRÁNA A STŘÍDAČKA HRÁČŮ

MĚSTSKÝ MOBILITÁŘ
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elegantní technika

INDIVIDUÁLNÍ

PROJEKTY AL

Základním stavebním kamenem našich 
výrobků jsou kvalitní hliníkové profily, 
které jsou upraveny přírodním ano-
dickým eloxem. Jsou tak zcela spoleh-
livé, bezúdržbové, povrchově i barevně 
stálé a designově nadčasové.

KINO OKO

STRAKONICE

ZASTŘEŠENÍ VSTUPU
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elegantní technika
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