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Viac ako 70.000 produktov
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9 | Lavičky z mriežkových 
rúrok
• S operadlami a lakťovými opierkami
• Moderný dizajn

Celková výška: 780 mm. Celková dĺžka: 1500 mm. 
Celková hĺbka: 555 mm. Materiál sedadla: drôtená 
mriežka z kruhovej ocele. Farba sedadla: šedá. 
Vyhotovenie lakťových opierok: s lakťovými opierkami. 
Materiál podstavca: štvorhranná oceľová rúrka, 
s práškovým nástrekom. Farba podstavca: šedá. Materiál 
operadla: drôtená mriežka z kruhovej ocele. Farba 
operadla: šedá. Konštrukcia vonkajších lavíc: priebežná 
plocha na sedenie. Počet nôh: 4 ks. 

Dodávané nezmontované – ľahká montáž.

9 |  Čis. 755 046 6F € 359,- 

10 – 13 | Masívne lavice 
s dreveným sedadlom
• S bočnými dielmi z liatiny
• Robustné vyhotovenie
• Vysoký komfort sedenia

Celková výška: 690 mm. Celková dĺžka: 2000 mm. 
Celková hĺbka: 600 mm. Farba sedadla: prírodná. Výška 
sedadla: 405 mm. Hĺbka sedadla: 395 mm. Materiál 
podstavca: liatina, s práškovým nástrekom. Farba 
operadla: prírodná. Spôsob upevnenia: upevnenie 
o podlahu. 

Dodávané nezmontované – ľahká montáž.

10 | Materiál sedadla: drevo meranti. Materiál 
operadla: drevo meranti. 
 Čis. 502 341 6F € 599,- 

11 | Materiál sedadla: smrek. Materiál operadla: smrek. 
 Čis. 502 339 6F € 499,- 

Vyhotovenie lakťových opierok: s lakťovými opierkami. 

12 | Materiál sedadla: drevo meranti. Materiál 
operadla: drevo meranti. 
 Čis. 176 967 6F € 659,- 

13 | Materiál sedadla: smrek. Materiál operadla: smrek. 
 Čis. 176 961 6F € 539,- 

14 | Skupinové lavičky 
na sedenie
• Stoly a lavičky na sedenie v jednej jednotke
• Na voľné vyloženie vo vonkajších priestoroch
• Odolné voči vplyvom počasia

Hĺbka sedadla: 300 mm. Materiál plochy na sedenie 
a operadla: borovicové drevo. Farba podstavca: žiarovo 
pozinkované. Materiál podstavca: oceľová rúrka, 
pozinkovaná v ohni. Hrúbka materiálu: 27 mm. Vyhotovenie 
lavice: s operadlom. Šírka stola: 710 mm. 

Dodávané nezmontované – ľahká montáž.

Farba plochy na sedenie a operadla: hnedá. 

14 | Výška stola: 780 mm. Celková dĺžka: 1500 mm. 
Celková hĺbka: 1850 mm. Dĺžka dosky: 1500 mm. Výška 
sedadla: 460 mm. Hmotnosť: 58.2 kg. Dĺžka 
stola: 1500 mm. 
 Čis. 706 961 6F € 359,- 

Z dôvodu prírodného dreva môže dôjsť pri vyšších teplotách 
k vyzrážaniu živice. Je to normálny proces, ktorý vôbec nepoškodzuje 
drevo ani neskracuje životnosť. Vylúčená živica sa môže opatrne 
zoškrabať alebo zotrieť pomocou malého množstva terpentínu 
na handre.

Väčší výber 
online!
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