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9 | Lavičky z oceli
• S opěradlem a područkami
• Moderní design

Celková výška: 780 mm. Celková délka: 1500 mm. 
Celková hloubka: 555 mm. Materiál sedáku: drátěná 
mřížka z kruhové oceli. Barva sedáku: šedá. Provedení 
područek: s područkami. Materiál podstavce: čtyřhranná 
ocelová trubka, s práškovým vypalovaným lakem. Barva 
podstavce: šedá. Materiál opěradla: drátěná mřížka 
z kruhové oceli. Barva opěradla: šedá. Konstrukce 
venkovních lavic: průchozí plocha sedadla. Počet 
patek: 4 ks. 

Dodávka v rozloženém stavu – snadná montáž.

9 |  Čís. 755 046 6F Kč 7.390,- 

10 – 13 | Masivní dřevěné 
lavičky
• S bočními částmi z litiny
• Robustní provedení
• Vysoký komfort sezení

Celková výška: 690 mm. Celková délka: 2000 mm. 
Celková hloubka: 600 mm. Barva sedáku: přírodní. Výška 
sedáku: 405 mm. Hloubka sedáku: 395 mm. Materiál 
podstavce: litina, s práškovým vypalovaným lakem. Barva 
opěradla: přírodní. Způsob upevnění: kotvení k zemi. 

Dodávka v rozloženém stavu – snadná montáž.

10 | Materiál sedáku: dřevo Meranti. Materiál 
opěradla: dřevo Meranti. 
 Čís. 502 341 6F Kč 14.600,- 

11 | Materiál sedáku: smrk. Materiál opěradla: smrk. 
 Čís. 502 339 6F Kč 11.600,- 

Provedení područek: s područkami. 

12 | Materiál sedáku: dřevo Meranti. Materiál 
opěradla: dřevo Meranti. 
 Čís. 176 967 6F Kč 14.900,- 

13 | Materiál sedáku: smrk. Materiál opěradla: smrk. 
 Čís. 176 961 6F Kč 11.900,- 

14 | Sestavy stolu a laviček
• Stůl a lavičky v jedné soupravě
• Pro volnou instalaci ve venkovním prostředí
• Odolné vůči povětrnostním vlivům

Hloubka sedáku: 300 mm. Materiál sedací plochy 
a opěradla: borovicové dřevo. Barva podstavce: žárově 
pozinkováno. Materiál podstavce: ocelová trubka, ponorově 
pozinkovaná. Tloušťka materiálu: 27 mm. Provedení 
lavice: s opěradlem. Šířka stolu: 710 mm. 

Dodávka v rozloženém stavu – snadná montáž.

Barva sedací plochy a opěradla: hnědá. 

14 | Výška stolu: 780 mm. Celková délka: 1500 mm. 
Celková hloubka: 1850 mm. Délka desky: 1500 mm. Výška 
sedáku: 460 mm. Hmotnost: 58.2 kg. Délka 
stolu: 1500 mm. 
 Čís. 706 961 6F Kč 7.590,- 

Z důvodu použití přírodního dřeva může při vyšších teplotách 
docházet k vytékání pryskyřice. Jedná se o normální proces, který nijak 
nepoškozuje dřevo ani nezkracuje životnost. Vyloučenou pryskyřici lze 
opatrně seškrábnout nebo setřít hadříkem navlhčeným terpentýnem.

Větší výběr 
online!

www.kaiserkraft.cz/p/755046?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/755046?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/502341?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/502339?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/176967?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/176961?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/502339?publication=HK_21
www.kaiserkraft.cz/p/706961?publication=HK_21

