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SPIS TREŚCI

Ławki stalowe

Ławki żeliwne

Ławki betonowe

Ławki dziecięce

Kosze na śmieci

Kosze do segregacji

Parkingi rowerowe

Akcesoria na psie odchody
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Rekord-Ławki Parkowe
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ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  
GLADIATOR BIS

z podłokietnikiem
GLADIATOR

GLADIATOR BIS
z podłokietnikiem

drewnianym
GLADIATOR

z podłokietnikiem
GLADIATOR SOLID
GLADIATOR SOLID

z podłokietnikiem
GLADIATOR PRESTIGE
GLADIATOR PRESTIGE

z podłokietnikiem
GLADIATOR PRESTIGE

z podłokietnikiem
drewnianym
GLADIATOR

z podłokietnikiem
drewnianym

GLADIATOR WPC
z podłokietnikiem

GLADIATOR WPC
GLADIATOR

bez oparcia
STÓŁ GLADIATOR

SPARTAN
SPARTAN BIS

SPARTAN PRESTIGE
bez oparcia

SPARTAN
bez oparcia

SPARTAN WPC
bez oparcia

SPARTAN PRESTIGE
SPARTAN WPC

SPARTAN SOLID
STÓŁ SPARTAN

VIKING PRESTIGE
VIKING 

VIKING BIS
VIKING SOLID

VIKING WPC 
CENTURION

bez oparcia
CENTURION

HORUS
ZEUS

ST2
ST3
ST1



Parametry
Długość ławki – 185 cm
Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 76 cm
Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 44 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

GLADIATOR BIS  
z podłokietnikiem

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY www.lawkiparkowe.com

Mahoń                  Tek             Palisander
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Parametry
Długość ławki – 170 cm

Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 76 cm

Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 44 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

GLADIATOR  

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 
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Parametry
Długość ławki – 185 cm
Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 76 cm
Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 44 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

GLADIATOR BIS  
z podłokietnikiem drewnianym

Mahoń                  Tek             Palisander

www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość ławki – 185 cm

Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 76 cm

Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 44 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

GLADIATOR
z podłokietnikiem

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 
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Parametry
Długość ławki – 175 cm
Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 76 cm
Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm
Wysokość siedziska – 42 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

GLADIATOR SOLID

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość ławki – 175 cm

Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 76 cm

Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm

Wysokość siedziska – 42 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

GLADIATOR SOLID  
z podłokietnikiem

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  



Parametry
Długość ławki – 175 cm
Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 76 cm
Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm
Wysokość siedziska – 43 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

GLADIATOR PRESTIGE

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander

www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość ławki – 175 cm

Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 76 cm

Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm

Wysokość siedziska – 43 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

GLADIATOR PRESTIGE    
   z podłokietnikiem 

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 

9



Parametry
Długość ławki – 175 cm
Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 76 cm
Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm
Wysokość siedziska – 43 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

GLADIATOR PRESTIGE
z podłokietnikiem drewnianym

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander

www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość ławki – 185 cm

Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 76 cm

Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 44 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

GLADIATOR
z podłokietnikiem drewnianym

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 
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Parametry
Długość ławki – 175 cm
Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 76 cm
Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm
Wysokość siedziska – 42 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

GLADIATOR WPC
z podłokietnikiem

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Szary                       Brąz

www.lawkiparkowe.com

12

http://www.lawkiparkowe.com


Parametry
Długość ławki – 175 cm

Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 76 cm

Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm

Wysokość siedziska – 42 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

GLADIATOR WPC

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Szary                         Brąz
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Parametry
Długość ławki – 170 cm
Szerokość ławki – 36 cm
Wysokość ławki – 44 cm
Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 36 cm
Wysokość siedziska – 44 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

GLADIATOR
bez oparcia

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander

www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość – 170 cm

Szerokość – 65 cm
Wysokość – 74 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

STÓŁ GLADIATOR

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 
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Parametry
Długość ławki – 198 cm
Szerokość ławki – 64 cm
Wysokość ławki – 76 cm
Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm
Wysokość siedziska – 41 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

SPARTAN

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander

www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość ławki – 195 cm

Szerokość ławki – 64 cm
Wysokość ławki – 76 cm

Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 37 cm
Wysokość siedziska – 41 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

SPARTAN BIS

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 
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Parametry
Długość ławki – 176 cm
Szerokość ławki – 64 cm
Wysokość ławki – 63 cm
Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 42,5 cm
Wysokość siedziska – 40 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

SPARTAN PRESTIGE
bez oparcia

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander

www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość ławki – 186 cm

Szerokość ławki – 64 cm
Wysokość ławki – 63 cm

Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 46 cm
Wysokość siedziska – 41 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

SPARTAN
bez oparcia

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 
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Parametry
Długość ławki – 176 cm
Szerokość ławki – 64 cm
Wysokość ławki – 63 cm
Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 42,5 cm
Wysokość siedziska – 40 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

SPARTAN WPC
bez oparcia

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Szary                       Brąz

www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość ławki – 188 cm

Szerokość ławki – 64 cm
Wysokość ławki – 76 cm

Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm

Wysokość siedziska – 40 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

SPARTAN PRESTIGE

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 
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Parametry
Długość ławki – 188 cm
Szerokość ławki – 64 cm
Wysokość ławki – 76 cm
Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm
Wysokość siedziska – 40 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

SPARTAN WPC

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Szary                       Brąz

www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość ławki – 188 cm

Szerokość ławki – 64 cm
Wysokość ławki – 76 cm

Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm

Wysokość siedziska – 40 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

SPARTAN SOLID

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  
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Parametry
Długość – 170 cm
Szerokość – 65 cm
Wysokość – 77 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

STÓŁ SPARTAN

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander

www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość ławki – 175 cm

Szerokość ławki – 60 cm
Wysokość ławki – 76 cm

Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm

Wysokość siedziska – 41 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

VIKING PRESTIGE

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 
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Parametry
Długość ławki – 186 cm
Szerokość ławki – 60 cm
Wysokość ławki – 76 cm
Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 42 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

VIKING

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander

www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość ławki – 186 cm

Szerokość ławki – 60 cm
Wysokość ławki – 76 cm

Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 37 cm
Wysokość siedziska – 42 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

VIKING BIS

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 
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Parametry
Długość ławki – 175 cm
Szerokość ławki – 60 cm
Wysokość ławki – 76 cm
Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm
Wysokość siedziska – 41 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do 
montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

VIKING SOLID

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość ławki – 175 cm

Szerokość ławki – 60 cm
Wysokość ławki – 76 cm

Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm

Wysokość siedziska – 41 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

VIKING WPC

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Szary                          Brąz

29



Parametry
Długość ławki – 170 cm
Szerokość ławki – 53 cm
Wysokość ławki – 56 cm
Długość siedziska – 152 cm
Szerokość siedziska – 36 cm
Wysokość siedziska – 44,5 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

CENTURION
bez oparcia

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander

www.lawkiparkowe.com

30

http://www.lawkiparkowe.com


Parametry
Długość ławki – 170 cm

Szerokość ławki – 53 cm
Wysokość ławki – 81 cm

Długość siedziska – 152 cm
Szerokość siedziska – 36 cm

Wysokość siedziska – 44,5 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

CENTURION

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 
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MIEJSCE NA REKLAMĘ

Parametry
Długość ławki – 178 cm
Szerokość ławki – 74 cm
Wysokość ławki – 76 cm
Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 41 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

HORUS

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander

www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość ławki – 178 cm

Szerokość ławki – 60 cm
Wysokość ławki – 76 cm

Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 41 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka  

ZEUS

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 
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Parametry
Długość ławki – 170 cm
Szerokość ławki – 34 cm
Wysokość ławki -8 cm
Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą śrub
przechodzących przez profil.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

ST2

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander
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Parametry
Długość ławki – 170 cm

Szerokość ławki – 34 cm
Wysokość ławki – 42 cm

Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 42 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez zabetonowanie
elementu kotwiącego.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

ST3

ŁAWKI MIEJSKIE STALOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 



Parametry
Długość ławki – 170 cm
Szerokość ławki – 34 cm
Wysokość ławki – 42 cm
Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 42 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą śrub
przechodzących przez profil.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

ST1

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander
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SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY ŁAWKI MIEJSKIE ŻELIWNE  

ŁÓDZKA
ŁÓDZKA

z podłokietnikiem
ŁÓDZKA DUO
ŁÓDZKA DUO

z podłokietnikiem
GDAŃSKA BIS

ŁÓDZKA
bez oparcia



Parametry
Długość ławki – 170 cm
Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 73 cm
Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 37 cm
Wysokość siedziska – 41 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

ŁÓDZKA

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander
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Parametry
Długość ławki – 170 cm

Szerokość ławki – 118 cm
Wysokość ławki – 73 cm

Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 37 cm
Wysokość siedziska – 41 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

ŁÓDZKA DUO

ŁAWKI MIEJSKIE ŻELIWNE  

Mahoń                           Tek              Palisander 



Parametry
Długość ławki – 170 cm
Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 73 cm
Długość siedziska – 158 cm
Szerokość siedziska – 37 cm
Wysokość siedziska – 41 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

ŁÓDZKA
z podłokietnikiem

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY
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Parametry
Długość ławki – 170 cm

Szerokość ławki – 118 cm
Wysokość ławki – 73 cm

Długość siedziska – 158 cm
Szerokość siedziska – 37 cm
Wysokość siedziska – 41 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

ŁÓDZKA DUO
z podłokietnikiem

ŁAWKI MIEJSKIE ŻELIWNE  

Mahoń                           Tek              Palisander 



Parametry
Długość ławki – 170 cm
Szerokość ławki – 59 cm
Wysokość ławki – 73 cm
Długość siedziska – 158 cm
Szerokość siedziska – 37 cm
Wysokość siedziska – 41 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

GDAŃSKA BIS

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander
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Parametry
Długość ławki – 170 cm

Szerokość ławki – 45 cm
Wysokość ławki – 40,5 cm
Długość siedziska – 170 cm

Szerokość siedziska – 45 cm
Wysokość siedziska – 40,5 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

ŁÓDZKA
bez oparcia

ŁAWKI MIEJSKIE ŻELIWNE  

Mahoń                           Tek              Palisander 



KRZESŁA
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SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY ŁAWKI MIEJSKIE BETONOWE  

ROMA PRESTIGE
ROMA SOLID
ROMA SOLID

bez oparcia
ROMA WPC

bez oparcia
ROMA

bez oparcia
ROMA

ROMA PRESTIGE
bez oparcia

ROMA WPC 
ROMA SOLID 

ROMA
z podłokietnikiem



Parametry
Długość ławki – 195 cm
Szerokość ławki – 60 cm
Wysokość ławki – 80 cm
Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm
Wysokość siedziska – 44 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą kotew mocowanych
do spodów prefabrykatów betonowych.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

ROMA PRESTIGE

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander

www.lawkiparkowe.com

http://www.lawkiparkowe.com


Parametry
Długość ławki – 195 cm

Szerokość ławki – 60 cm
Wysokość ławki – 80 cm

Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm

Wysokość siedziska – 44 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą kotew mocowanych
do spodów prefabrykatów betonowych.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

ROMA SOLID

ŁAWKI MIEJSKIE BETONOWE  



Parametry
Długość ławki – 195 cm
Szerokość ławki – 36 cm
Wysokość ławki – 44 cm
Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm
Wysokość siedziska – 44 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą kotew mocowanych
do spodów prefabrykatów betonowych.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

ROMA SOLID
bez oparcia

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Długość ławki – 195 cm

Szerokość ławki – 36 cm
Wysokość ławki – 44 cm

Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm

Wysokość siedziska – 44 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą kotew mocowanych
do spodów prefabrykatów betonowych.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

ROMA WPC
bez oparcia

ŁAWKI MIEJSKIE BETONOWE  

Szary                         Brąz 



Parametry
Długość ławki – 204 cm
Szerokość ławki – 36 cm
Wysokość ławki – 44 cm
Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 44 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

ROMA
bez oparcia

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY
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Parametry
Długość ławki – 204 cm

Szerokość ławki – 60 cm
Wysokość ławki – 80 cm

Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 44 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

ROMA

ŁAWKI MIEJSKIE BETONOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 



Parametry
Długość ławki – 195 cm
Szerokość ławki – 36
Wysokość ławki – 44 cm
Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm
Wysokość siedziska – 44 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą kotew mocowanych
do spodów prefabrykatów betonowych.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

ROMA PRESTIGE
bez oparcia
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Parametry
Długość ławki – 195 cm

Szerokość ławki – 60 cm
Wysokość ławki – 80 cm

Długość siedziska – 161 cm
Szerokość siedziska – 34,5 cm

Wysokość siedziska – 44 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą kotew mocowanych
do spodów prefabrykatów betonowych.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

ROMA WPC

ŁAWKI MIEJSKIE BETONOWE  

Szary                         Brąz 



Parametry
Długość ławki – 204 cm
Szerokość ławki – 60 cm
Wysokość ławki – 80 cm
Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 44 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą kotew mocowanych
do spodów prefabrykatów betonowych.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

ROMA BIS

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY
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Parametry
Długość ławki – 204 cm

Szerokość ławki – 60 cm
Wysokość ławki – 80 cm

Długość siedziska – 170 cm
Szerokość siedziska – 34 cm
Wysokość siedziska – 44 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą kotew mocowanych
do spodów prefabrykatów betonowych.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

ROMA  
z podłokietnikiem

ŁAWKI MIEJSKIE BETONOWE  

Mahoń                           Tek              Palisander 



SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY www.lawkiparkowe.com

”Designed by Freepik”



SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY ŁAWKI DZIECIĘCE

GAPCIO
ŚMIAŁEK 

z podłokietnikiem  
drewnianym

WESOŁEK
PTYŚ

BALBINA

Designed by ”Freepik”



Parametry
Długość ławki – 100 cm
Szerokość ławki – 45 cm
Wysokość ławki – 60 cm
Długość siedziska – 100 cm
Szerokość siedziska – 28 cm
Wysokość siedziska – 31,5 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1729

Kolorystyka

GAPCIO

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY
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Parametry
Długość ławki – 111 cm

Szerokość ławki – 45 cm
Wysokość ławki – 60 cm

Długość siedziska – 100 cm
Szerokość siedziska – 28 cm

Wysokość siedziska – 31,5 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1729

Kolorystyka

ŚMIAŁEK

ŁAWKI DZIECIĘCE

Mahoń                           Tek              Palisander 



Parametry
Długość ławki – 111 cm
Szerokość ławki – 45 cm
Wysokość ławki – 60 cm
Długość siedziska – 100 cm
Szerokość siedziska – 28 cm
Wysokość siedziska – 31,5 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1729

Kolorystyka

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander
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Parametry
Długość ławki – 100 cm

Szerokość ławki – 39,5 cm
Wysokość ławki – 54 cm

Długość siedziska – 100 cm
Szerokość siedziska – 28 cm
Wysokość siedziska – 30 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1729

Kolorystyka

PTYŚ

ŁAWKI DZIECIĘCE
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Parametry
Długość ławki – 100 cm
Szerokość ławki – 39,5 cm
Wysokość ławki – 54 cm
Długość siedziska – 92 cm
Szerokość siedziska – 28 cm
Wysokość siedziska – 30 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.  
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1729

Kolorystyka

BALBINA

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY
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SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY KOSZE NA ŚMIECI

SOFIA
SOFIA BIS

CENTURION
ROMA

LONDYN
PALERMO

MONAKO
RYGA

GLADIATOR
RICO

NARCYZ
ASTER

BŁAWATEK
BRATEK

TULIPAN
KONICZYNA

ŁÓDZKI WPC
ŁÓDZKI

ŁÓDZKI II
ŁÓDZKI III

MIEJSKI
MIEJSKI II

MIEJSKI III
MIEJSKI NA ŚCIANĘ

ATENY II
ATENY III

ATENY WPC
ATENY

PRAGA WPC
PRAGA

PRAGA II
PRAGA III

WILNO WPC
WILNO

GENEWA
GENEWA WPC

ANDORA BIS
ANDORA



Parametry
Wysokość całkowita -80 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 50 cm
Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozpozowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

ŁÓDZKI WPC

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Szary                       Brąz
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Parametry
Wysokość całkowita – 81 cm

Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 51 cm

Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozpozowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

ŁÓDZKI

KOSZE NA ŚMIECI

Mahoń                           Tek              Palisander 



Parametry
Wysokość całkowita -80 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 50 cm
Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozpozowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

ŁÓDZKI II
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Parametry
Wysokość całkowita – 80 cm

Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 50 cm

Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozpozowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

ŁÓDZKI III

KOSZE NA ŚMIECI



Parametry
Wysokość całkowita -100 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 48 cm
Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – na zamówienie

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

MIEJSKI
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Parametry
Wysokość całkowita -110 cm

Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 48 cm

Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

MIEJSKI II

KOSZE NA ŚMIECI



Parametry
Wysokość całkowita -110 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 48 cm
Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

MIEJSKI III
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Parametry
Wysokość całkowita – 75 cm

Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 48 cm

Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie
kołkami rozporowymi

do powierzchni twardych.

MIEJSKI NA ŚCIANĘ
z daszkiem

KOSZE NA ŚMIECI



Parametry
Wysokość całkowita -63 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 50 cm
Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozpozowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

ATENY II
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ATENY III

KOSZE NA ŚMIECI

Parametry
Wysokość całkowita – 63 cm

Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 50 cm

Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozpozowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.



Parametry
Wysokość całkowita – 63 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 50 cm
Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozpozowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

ATENY WPC

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Szary                       Brąz
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ATENY

KOSZE NA ŚMIECI

Parametry
Wysokość całkowita -64 cm

Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 51 cm

Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozpozowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności z normą 
PN EN 1176

Kolorystyka
Mahoń                           Tek              Palisander 



Parametry
Wysokość całkowita – 80 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 50 cm
Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

PRAGA WPC

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Szary                       Brąz
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Parametry
Wysokość całkowita – 81 cm

Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 51 cm

Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

PRAGA

KOSZE NA ŚMIECI

Mahoń                           Tek              Palisander 



Parametry
Wysokość całkowita – 79 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 49 cm
Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

PRAGA II
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Parametry
Wysokość całkowita – 79 cm

Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 49  cm

Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

PRAGA III

KOSZE NA ŚMIECI



Parametry
Wysokość całkowita – 72 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 50 cm
Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

WILNO WPC

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Szary                       Brąz
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Parametry
Wysokość całkowita – 73 cm

Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 51 cm

Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

WILNO

KOSZE NA ŚMIECI

Mahoń                           Tek              Palisander 



Parametry
Wysokość całkowita -105 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 51 cm
Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – TAK
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

GENEWA

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander
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Parametry
Wysokość całkowita – 105 cm

Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 50 cm

Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

GENEWA WPC

KOSZE NA ŚMIECI

Szary                         Brąz 



Parametry
Wysokość całkowita -72 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 50 cm
Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

ANDORA BIS
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Parametry
Wysokość całkowita – 72 cm

Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 49 cm

Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

ANDORA

KOSZE NA ŚMIECI



Parametry
Wysokość całkowita -105 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 50 cm
Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

SOFIA
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Parametry
Wysokość całkowita – 105 cm

Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 50 cm

Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

SOFIA BIS

KOSZE NA ŚMIECI



Parametry
Wysokość całkowita -63 cm
Pojemność – 40 L
Wysokość pojemnika – 59 cm
Szerokość wkładu – 28 cm
Popielnica – tak
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

Kolorystyka

CENTURION

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander
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Parametry
Wysokość całkowita – 60 cm

Pojemność – 40 L
Wysokość pojemnika – 59 cm

Szerokość wkładu – 26 cm
Popielnica – tak

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada certyfikat zgodności
z normą PN EN 1176

ROMA

KOSZE NA ŚMIECI



Parametry
Wysokość całkowita – 95 cm
Pojemność – 35 L
Wysokość pojemnika – 51 cm
Średnica wkładu – 31 cm
Szerokość w osi elementów nośnych – 48 cm
Popielnica – nie

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

LONDYN

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander
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PALERMO

KOSZE NA ŚMIECI

Parametry
Wysokość całkowita -105 cm

Pojemność – 35 L
Wysokość pojemnika – 51 cm

Średnica wkładu – 31 cm
Szerokość w osi elementów nośnych – 48 cm

Popielnica – nie

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka
Mahoń                           Tek              Palisander 



Parametry
Wysokość całkowita – 105 cm
Pojemność – 35 L
Wysokość pojemnika – 48 cm
Średnica wkładu – 31 cm
Szerokość w osi elementów nośnych – 48 cm
Popielnica – nie

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

MONAKO
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Parametry
Wysokość całkowita -95 cm

Pojemność – 35 L
Wysokość pojemnika – 48 cm

Średnica wkładu – 31 cm
Szerokość w osi elementów nośnych – 48 cm

Popielnica – nie

 Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

RYGA

KOSZE NA ŚMIECI



Parametry
Wysokość całkowita – 120 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 51 cm
Średnica wkładu – 28 cm
Popielnica – nie
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

GLADIATOR

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander
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Parametry
Wysokość całkowita – 100 cm

Pojemność – 30 L
Wysokość pojemnika – 48 cm

Średnica wkładu – 28 cm
Średnica pokrywy – 30 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada
Atest PZH

Kolorystyka

RICO

KOSZE NA ŚMIECI

RAL 6005

Nr  HK/B/0840/01/2017
Ważny do: 25.05.2022



Parametry
Wysokość całkowita – 106 cm
Długość -112 cm
Szerokość – 37 cm
Pojemność – 3x75 L
Wysokość wkładu – 80 cm
Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander
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Parametry
Wysokość całkowita – 83 cm

Długość -112 cm
Szerokość – 37 cm

Pojemność – 3x75 L
Wysokość wkładu – 80 cm

Elementy drewniane – świerk

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

KOSZE DO SEGREGACJI ŚMIECI

Mahoń                           Tek              Palisander 

ASTER



Parametry
Wysokość całkowita – 72 cm
Szerokość – 61 cm
Pojemność – 4x40 L
Wysokość wkładu – 69 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Wysokość całkowita – 88 cm

Szerokość – 61 cm
Pojemność – 4x40 L

Wysokość wkładu – 69 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

KOSZE DO SEGREGACJI ŚMIECI

BRATEK



Parametry
Wysokość całkowita – 100 cm
Wysokość pojemnika – 48 cm
Pojemność – 4x30 L
Średnica pojemnika – 28 cm
Średnica pokrywy – 31 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

TULIPAN

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY www.lawkiparkowe.com

http://www.lawkiparkowe.com


Parametry
Wysokość całkowita – 100 cm
Wysokość pojemnika – 48 cm

Pojemność – 4x30 L
Średnica pojemnika – 28 cm

Średnica pokrywy – 31 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez zabetonowanie elementu
kotwiącego.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

KOSZE DO SEGREGACJI ŚMIECI

KONICZYNA
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SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY PARKINGI ROWEROWE

ŁÓDZKI
10 stanowisk

ŁÓDZKI
5 stanowisk

TYP U
TYP U

skośny
ROMA

SPARTAN
WILNO

10 stanowisk
WILNO

10 stanowisk
PRAGA

10 stanowisk
PRAGA

5 stanowisk
VIKING

GLADIATOR



Parametry
Ilość stanowisk – 10
Długość stojaka – 250 cm
Wysokość stojaka – 80 cm
Szerokość stojaka – 80 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

ŁÓDZKI
10 stanowisk
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Parametry
Ilość stanowisk – 5

Długość stojaka – 250 cm
Wysokość stojaka – 80 cm
Szerokość stojaka – 60 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

ŁÓDZKI
5 stanowisk

PARKINGI ROWEROWE



Parametry
Ilość stanowisk – 2
Wysokość stojaka – 75 cm
Szerokość stojaka – 75 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą stóp montażowych
lub kotew.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania 
poprzeczki podłużnej lub kwadratowej
z symbolem roweru lub własnym projektem.

TYP U
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TYP U
skośny

PARKINGI ROWEROWE

Parametry
Ilość stanowisk – 2

Wysokość stojaka – 75 cm
Szerokość stojaka – 75 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe za pomocą stóp montażowych
lub kotew.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Wersja podstawowa bez poprzeczki. 
Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania 

poprzeczki podłużnej z symbolem roweru  
lub własnym projektem.



Parametry
Ilość stanowisk – 5
Długość stojaka – 236 cm
Wysokość stojaka – 54 cm
Szerokość stojaka – 36 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

ROMA
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SPARTAN

PARKINGI ROWEROWE

Parametry
Ilość stanowisk – 5

Długość stojaka – 206 cm
Wysokość stojaka – 30 cm
Szerokość stojaka – 47 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.



Parametry
Ilość stanowisk – 10
Długość stojaka – 250 cm
Wysokość stojaka – 80 cm
Szerokość stojaka – 80 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą stóp montażowych
lub kotew.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

WILNO
10 stanowisk
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WILNO
5 stanowisk

PARKINGI ROWEROWE

Parametry
Ilość stanowisk – 5

Długość stojaka – 250 cm
Wysokość stojaka – 80 cm
Szerokość stojaka – 45 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe za pomocą stóp montażowych
lub kotew.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.



Parametry
Ilość stanowisk – 10
Długość stojaka – 250 cm
Wysokość stojaka – 80 cm
Szerokość stojaka – 80 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą stóp montażowych
lub kotew.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

PRAGA
10 stanowisk
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PRAGA
5 stanowisk

PARKINGI ROWEROWE

Parametry
Ilość stanowisk – 5

Długość stojaka – 250 cm
Wysokość stojaka – 80 cm
Szerokość stojaka – 60 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe za pomocą stóp montażowych
lub kotew.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.



VIKING (schemat) 

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

PODPORA LEWA/PRAWA

MODUŁ PODSTAWOWY

ŁĄCZNIK

PODPORA LEWA/PRAWA

KOTWA DO ZABETONOWANIA

STOPA MONTAŻOWA OKRĄGŁA

Podstawowym elementem jest moduł 
z pałąkami stanowiącymi uchwyt na koło 
rowerowe i już on może być parkingiem 
przymocowanym do podłoża.  
W zależności od potrzeb możemy go 
przykręcić do ściany lub innej powierzchni 
pionowej. Jeśli wyposażymy ten element 
stojaku rowerowego w dwie symetryczne 
podpory z lewej i prawej strony uzyskamy 
samodzielną konstrukcję w pozycji pionowej. 
Dalej możemy przykręcić go do powierzchni 
twardych (stosując stopę montażową)  
lub zabetonować (wyposażamy wtedy w 
kotwę do zabetonowania). W przypadku 
gdy potrzebujemy więcej miejsc w naszym 
stojaku rowerowym stosujemy łącznik po-
między przęsłami. Zwiększa to liczbę miejsc 
parkingowych dla jednośladów.

Dlatego zastosowana przez nas modułowa 
konstrukcja stojaku rowerowego Viking 
znacznie obniża cenę finalną produktu, ułatwia 
jego transport oraz magazynowanie. Moduły 
podstawowe można łączyć w parkingi na 6, 9 
i więcej stanowisk.

www.lawkiparkowe.com
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VIKING

PARKINGI ROWEROWE

Parametry
Ilość stanowisk – 3

Długość stojaka – 115 cm
Wysokość stojaka – 35 cm
Szerokość stojaka – 68 cm

Montaż
Możliwe konfiguracje:

- moduł podstawowy i dwa słupki
montowane w podłożu na stałe
- moduł podstawowy w pozycji

poziomej, przykręcony do podłoża
- moduł podstawowy przykręcony

do ściany.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.



GLADIATOR

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Parametry
Ilość stanowisk – 5
Długość stojaka – 250 cm
Wysokość stojaka – 74 cm
Szerokość stojaka – 53 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe za pomocą stóp montażowych
lub kotew.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

www.lawkiparkowe.com

http://www.lawkiparkowe.com


SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY AKCESORIA NA PSIE ODCHODY

KOSZ TOBI
KOSZ TOBI

z dystrybutorem
DYSTRYBUTOR

na torebki ANIMALS

“Designed by rawpixel.com / Freepik”



Parametry
Wysokość całkowita – 72 cm
Szerokość – 61 cm
Pojemność – 30 L
Wysokość wkładu – 69 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada
Atest PZH

Klorystyka

TOBI

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

RAL 3020

www.lawkiparkowe.com

Nr  HK/B/0840/01/2017
Ważny do: 25.05.2022

http://www.lawkiparkowe.com


Parametry
Wysokość całkowita – 100 cm

Wysokość pojemnika -48 cm
Średnica wkładu – 28 cm

Pojemność – 30 L
Średnica pokrywy – 30 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych

lub wolnostojący.
Worki do dystrybutora Fibi

w rozmiarze 22 x 34 cm
dostępne są w paczce po 2500 szt.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Produkt posiada
Atest PZH

Kolorystyka

TOBI
z dystrybutorem FIBI

AKCESORIA NA PSIE ODCHODY

RAL 3020



Parametry
Wysokość – 21 cm
Szerokość – 16,5 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych
lub wolnostojący.
Worki do dystrybutora Animals
w rozmiarze 22 x 34 cm
dostępne są w paczce po 2500 szt.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

DYSTRYBUTOR
na torebki ANIMALS

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY www.lawkiparkowe.com
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SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY POZOSTAŁE

KOSZ NA GUMY DO ŻUCIA
POPIELNICA

SŁUPEK BESKID
SŁUPEK DUBAJ
SŁUPEK ROMA

SŁUPEK VIKING
BLOKADA B1

BLOKADA B2
BLOKADA B3
BLOKADA B4

DONICA MIEJSKA
KRATA ŻELIWNA

TABLICZKA DUŻA
TABLICZKA MAŁA



Parametry
Szerokość – 8,8 cm
Wysokość – 30 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

KOSZ NA GUMY DO ŻUCIA

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

RAL 1023

www.lawkiparkowe.com

http://www.lawkiparkowe.com


Parametry
Szerokość – 8,8 cm
Wysokość – 30 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie
do powierzchni twardych.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

POPIELNICA

POZOSTAŁE



Parametry
Szerokość – 7,5 cm
Wysokość – 100 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

SŁUPEK BESKID

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY www.lawkiparkowe.com

http://www.lawkiparkowe.com


Parametry
Szerokość – 15,5 cm
Wysokość – 100 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

SŁUPEK DUBAJ

POZOSTAŁE



Parametry
Szerokość – 11,8 cm
Wysokość – 116 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

SŁUPEK ROMA

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY www.lawkiparkowe.com

http://www.lawkiparkowe.com


Parametry
Szerokość – 6 cm

Wysokość – 100 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

SŁUPEK VIKING

POZOSTAŁE



Parametry
Szerokość – 20 cm
Wysokość – 60 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

BLOKADA B1

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

RAL 3020

www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Szerokość – 55 cm
Wysokość – 60 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

BLOKADA B2

POZOSTAŁE

RAL 3020



Parametry
Szerokość – 55 cm
Wysokość – 60 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

BLOKADA B3

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

RAL 3020

www.lawkiparkowe.com
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Parametry
Szerokość – 37 cm
Wysokość – 60 cm

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu

na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych.

Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

BLOKADA B4

PARKINGI ROWEROWE

RAL 3020



Parametry
Szerokość – 70 cm
Wysokość – 55 cm
Pojemność – 90 L

Montaż
Produkt jest przystosowany do montażu
na stałe poprzez przykręcenie kołkami
rozporowymi do powierzchni twardych.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

Kolorystyka

DONICA MIEJSKA

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Mahoń                  Tek             Palisander

www.lawkiparkowe.com

http://www.lawkiparkowe.com


Parametry
Wymiary – 125 cm x 125 cm

Średnica wewnętrzna – 58 cm
Grubość kraty – 3,5 cm

Montaż
Produkt składa się z 8 części

zespolonych za pomocą 16 śrub.
Dostarczany w elementach
do samodzielnego montażu.

KRATA ŻELIWNA

POZOSTAŁE



Parametry
Wysokość całkowita – 85 cm
Wysokość tabliczki – 30 cm
Szerokość – 39,5 cm

TABLICZKA DUŻA

SYSTEMY MAŁEJ ARCHITEKTURY www.lawkiparkowe.com

http://www.lawkiparkowe.com


Parametry
Wysokość całkowita – 35 cm

Wysokość tabliczki – 13 cm
Szerokość tabliczki – 38 cm

Na zamówienie
wykonujemy tabliczki

według indywidualnych
projektów.

Produkt jest ekologiczny i powstaje w 100%
z odpadów poprodukcyjnych.

TABLICA INFORMACYJNA MAŁA

POZOSTAŁE



Firma
wspiera polski sport
i pasje wielu młodych ludzi.
Pomaga im rozwijać swoje zainteresowania
i realizować się w tym co kochają.
W naszych barwach jeździ, między innymi, 
Mistrz Polski Strefy Centralnej 
i Mistrz Okręgu Warszawskiego
oraz wielokrotny zdobywca nagród
w kategorii Motocross i Cross-Country.



zastrzega sobie prawo
do zmian konstrukcyjnych

i parametrów technicznych
swoich wyrobów.

Aktualne dane znajdują się 
na naszej stronie internetowej

www.lawkiparkowe.com

Odwiedź nasze serwisy internetowe: 

lawkiparkowe.com

koszenasmieci.pl

lawki-parkowe.com

lawkibetonowe.pl

rekordhome.pl
e-mail:
biuro.rekord@lawki-parkowe.com

Rekord-Ławki Parkowe

 Kontakt:

 661 873 950

 536 108 338

 795 003 898

 577 880 855

 42 211 13 93

fax:  42 211 08 67

http://lawkiparkowe.com
http://koszenasmieci.pl
http://lawkibetonowe.pl
http://rekordhome.pl
biuro.rekord@lawki-parkowe.com
https://www.facebook.com/LawkiParkowe/


Meble industrialne
www.rekordhome.pl

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Aleksandrowska 2/6

      661 873 950         536 108 338         795 003 898         577 880 855
☎ 42 211 13 93, fax: 42 211 08 67

e-mail: biuro.rekord@lawki-parkowe.com
www.lawkiparkowe.com

zdjęcia: Krzysztof Kuziemski, https://kuziemskifoto.pl
projekt katalogu: raz dwa ...

Zlecono do druku: marzec 2020 
druk: Hornet Sp. z o.o.

http://www.rekordhome.pl
http://biuro.rekord@lawki-parkowe.com
http://lawkiparkowe.com
https://kuziemskifoto.pl
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