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• kvalitná zváraná oceľová konštrukcia
• sedacia a oporná plocha z odolných plastových latiek vo farbe pínie

Konštrukcia lavičky je zvarená zo štvorhranných uzavretých oceľových profilov, povrchovo je 
upravená kvalitným práškovým lakom šedej farby RAL 7035. Sedacia a oporná plocha je tvorená z 
plastových latiek v imitácii dreva, ktoré sa neopotrebovávajú, ľahko sa čistia, vyhovujú náročným 
hygienickým požiadavkám a s časom nestrácajú príjemný estetický vzhľad.

typ ➀ ➀ ➁ ➂ ➃
šírka mm 1000 1500 1000 1000 1000
výška × hĺbka mm 475 × 400 475 × 400 475 × 400 1600 × 400 1600 × 400
hmotnosť kg 16 21 25 20 30
počet háčikov ks - - - 6 6

obj. č. 2G 361 533 2G 361 534 2G 361 535 2G 361 536 2G 361 537
€ 100,90 126,- 192,80 179,- 236,-

ŠATŇOVÁ LAVICA S PLASTOVÝMI LATKAMI

Pod sedacou plochou je umiestnená skrinka na topánky, ktorá obsahuje 4 samostatne 
uzamykateľné boxy (zamykanie visiacim zámkom, nie je súčasťou dodávky). Konštrukcia je 
povrchovo upravená šedou práškovou farbou RAL 7035, dvierka boxov sú v modrej farbe RAL 5015.

• zváraná oceľová konštrukcia
• tri farebné vyhotovenia
• možnosť stohovania

Zváraný 2-dverový kovový box je vyrobený z kvalitného oceľového plechu povrchovo upraveného 
práškovou farbou, ktorá zabezpečí dlhodobo výborný vzhľad výrobku a zároveň jednoduchú údržbu. 
Boxy je možné stohovať na seba a upevniť zoskrutkovaním. 
Kovová konštrukcia je z boku vybavená perforáciou, ktorá 
zaručuje účinné odvetrávanie, takže sú boxy obzvlášť vhodné 
ako botníky. Boxy sú vybavené cylindrickým zámkom alebo 
otočným uzáverom pre visací zámok.

UNIVERZÁLNY KOVOVÝ BOX – BOTNÍK

v × š × h mm 410 × 512 × 600 410 × 512 × 600

počet oddielov 2 2
druh zámku cylindrický otočná závora
hmotnosť kg 13 13
RAL 7035 šedá obj. č. 2G 503 892 2G 503 893
RAL 5005 modrá obj. č. 2G 503 895 2G 503 896
RAL 9005 čierna obj. č. 2G 503 897 2G 503 898

€ 107,30 107,30

Š A T Ň O V É  L A V I C E

záruka     5 rokov


