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QR-посилання на сайт 

SMART EKO CITY - це серія сучасної Smart («розумної») міської архітектури, яка поєднує в собі ряд корисних функцій. 

Продукти із даної серії оснащені сонячними панелями та контролерами, енергія із яких накопичується в акумуляторах та використовується для живлення USB виходів та 
бездротових зарядних пристроїв, що слугують для заряджання мобільних телефонів та планшетів.  Кім того,  можливе встановлення модуля Wi-Fi, який отримує Інтернет 
від 4G LTE модема, а також Bluetooth динаміка і екранів для реклами  або показу мультимедійного контенту. Також, для зручності користуватися можливостями smart 
об’єктів малої міської архітектури та для акцентування увагу в нічний час може бути інтегрований світловий модуль у продукти даної серії для підсвітки. 

Wi-Fi 

4G Wi-Fi 
модуль 

LED 

Модуль LED 
підсвітки 

USB виходи 

Для заряджання 
гаджетів 

Bluetooth динаміки  

Для 
прослуховування 
музики із телефону 

Сонячна батарея 

Для заряджання 
акумулятора та 

живлення модулів 
лавочки 

Бездротова зарядка 

Для заряджання 
телефонів по 
протоколу QI 
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COMFORT CITY - це серія об'єктів малої міської архітектури, яка виконана в сучасному урбаністичному стилі. 

Продукти із даної серії  ідеально підходять для оформлення парків та скверів, громадських площ та вулиць. Їх сучасний дизайн доповнить об’єкти, що виконані в 
класичному стилі та підкреслить мінімалізм в сучасному урбаністичному оформленні міст та містечок. 

QR-посилання на сайт 
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Габаритні розміри довжина: 1700 мм; глибина: 450 мм; висота: 500 мм 

Вага 46 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 120 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір Білий, можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL 

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. 

Додатково можливе встановлення Bluetooth       
динаміків та екранів для зовнішньої реклами 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в 
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi, Bluetooth динаміків і екранів для реклами (як опція). Окрім того, в 
лавочку інтегрований світловий модуль для її підсвітки, що  дозволяє зручно 
користуватися її можливостями та акцентувати увагу в нічний час. 
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Габаритні розміри довжина: 1700 мм; глибина: 450 мм; висота: 450 мм 

Вага 48 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 120 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь  загартоване скло, 
ПВХ 

Колір Білий, можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL 

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків.  

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль для її підсвітки, що дозволяє зручно користуватися її 
можливостями та акцентувати увагу в нічний час. 
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Габаритні розміри довжина: 1700 мм; глибина: 450 мм; висота: 480 мм 

Вага 46 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 120 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір Білий, можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL 

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків.  

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований світ-
ловий модуль для її підсвітки, що дозволяє зручно користуватися можливостями 
лавочки та акцентувати увагу в нічний час. 
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Габаритні розміри довжина: 1700 мм; глибина: 450 мм; висота: 450 мм 

Вага 46 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 120 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір 
Білий та коричневий під дерево (як на фото). Мож-
ливість фарбування в будь-який колір відповідно 
до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Додатково можливе встановлення Bluetooth  дина-
міків. Доступні 3 версії лавки із зображенням    
смайлика на лицевій панелі стійці. Можливість  
компонування лавочки відповідно до ваших       
бажань. 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Лавочка оснащена фотоелектричними панелями 
енергія від яких накопичується в   акумуляторах 
(система є повністю автономною і не потребує 
підключення до      електромережі), яка потім ви-
користовується для зарядки мобільних гадже-
тів  (через USB-розетки або бездротові зарядні 
пристрої по протоколу Qi) та для живлення  точок 
Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в 
лавочку інтегрований світловий  модуль для її під-
світки, що  дозволяє зручно користуватися можли-
востями лавочки та акцентувати увагу в нічний 
час. 
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Габаритні розміри довжина: 1700 мм; глибина: 940 мм; висота: 430 мм 

Вага 78 кг 

USB-порти 3 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 120 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір 
Білий та коричневий під дерево (як на фото). 
Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків.  

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль для її підсвітки, що дозволяє зручно користуватися можливостями 
лавочки та акцентувати увагу в нічний час. 
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Габаритні розміри довжина: 2700 мм; глибина: 660 мм; висота: 450 мм 

Вага 90 кг 

USB-порти 3 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 100 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 120 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка  RGBW для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ, дерево 

Колір 
Сірий та коричневий - дерево (як на фото). 
Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків.  

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль RGBW який дозволяє динамічно змінювати світлову індикацію та 
створювати різні сценарії підсвітки для акцентування уваги в нічний час. 
  
Використання дерева в даній моделі дозволяє облагородити територію та 
застосовувати її у парках, скверах, вулицях на громадських площах, що мають 
класичний дизайн, оскільки використання натуральних компонентів дозволить 
лаконічно вписатися в класичну міську архітектуру. 
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Габаритні розміри довжина: 1700 мм; глибина: 700 мм; висота: 450 мм 

Вага 90 кг 

USB-порти 4 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 100 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 120 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка  для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір Сірий та коричневий. Можливість фарбування в 
будь-який колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. 

Додатково можливе встановлення Bluetooth       
динаміків та екранів для зовнішньої реклами 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi, Bluetooth динаміків і екранів для реклами (як опція). Окрім того, в 
лавочку інтегрований світловий модуль для її підсвітки, що  дозволяє зручно 
користуватися можливостями лавочки та акцентувати увагу в нічний час. 



11  

 

Габаритні розміри довжина: 1700 мм; глибина: 450 мм; висота: 500 мм 

Вага 35 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 120 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка Відсутня  

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір Сірий та коричневий. Можливість фарбування в 
будь-який колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань 

Додатково можливе встановлення Bluetooth       
динаміків та LED підсвітки 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція).  
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Габаритні розміри довжина: 2050 мм; глибина: 460 мм; висота: 470 мм 

Вага 78 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 1 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 120 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка Відсутня  

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір 
Помаранчевий або жовтий із чорним. Можливість 
фарбування в будь-який колір відповідно до 
палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків.  

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція).  
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Габаритні розміри довжина: 2700 мм; глибина: 660 мм; висота: 450 мм; 
висота зі спинкою: 730 мм 

Вага 80 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від      
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 100 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 120 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка  RGBW для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ, дерево 

Колір 
Сірий та коричневий - дерево (як на фото). 
Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків.  

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль RGBW який дозволяє динамічно змінювати світлову індикацію та 
створювати різні сценарії підсвітки для акцентування уваги в нічний час. 
  
Використання дерева в даній моделі дозволяє облагородити територію та 
застосовувати її у парках, скверах, вулицях на громадських площах, що мають як 
класичний так і сучасний дизайн, оскільки використання натуральних компонентів 
дозволить лаконічно вписатися не лише в класичну міську архітектуру, але й в 
сучасний урбаністичний дизайн. 
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Габаритні розміри довжина: 1700 мм; глибина: 550 мм; висота: 450 
мм; висота зі спинкою: 900 мм 

Вага 70 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від      
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 120 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка  для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір Чорний. Можливість фарбування в будь-який   
колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків. Доступні різні варіанти спинок 
(як на фото). Можливість комбінування лавочки 
стійкою для паркування велосипедів. 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до 
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних 
гаджетів  (через USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та 
для живлення  точок Wi-Fi, Bluetooth динаміків і екранів для реклами (як опція). 
Окрім того, в    лавочку інтегрований світловий модуль для її підсвітки, що 
дозволяє зручно користуватися можливостями лавочки та акцентувати увагу в 
нічний час. Також є можливість встановлення стійок для паркування велосипедів 
(як опція). 
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Габаритні розміри довжина: 1650 мм; глибина: 1420 мм; висота столу: 
770 мм; висота лавочок: 450 мм 

Вага 90 кг 

USB-порти 4 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від      
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 120 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка  для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір 
Білий та коричневий під дерево (або сірий). 
Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків.  

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Столик із лавочкою оснащений сонячною панеллю яка заряджає акумулятор,      
енергія якого використовується для підзарядки гаджетів за допомогою безпровідної 
зарядки або USB портів, а також для живлення точок Wi-Fi і Bluetooth  динаміків.   
Окрім того, в лавочку інтегрований світловий модуль для її підсвітки.  

Стіл з сонячною батареєю (панеллю) та лавочкою, ідеально підходить там, де немає 
доступу до електроенергії або витрати на енергоносії дуже високі, наприклад, 
тренажерні зали на відкритому повітрі, дитячі майданчики, пішохідні та велосипедні 
доріжки, зони для пікніка та відпочинку тощо. 



16  

 

Габаритні розміри 
довжина: 1800 мм; глибина столика: 600 мм;       
висота столика: 730 мм; глибина лавочки: 400 мм; 
висота лавочки: 430 мм 

Вага 90 кг 

USB-порти 4 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 120 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка  для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір Білий. Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків.  

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Столик із лавочкою оснащений сонячною панеллю яка заряджає акумулятор,      
енергія якого потім використовується для підзарядки гаджетів за допомогою        
безпровідної зарядки або USB портів, а також для живлення точок Wi-Fi і Bluetooth 
динаміків. Окрім того, в лавочку інтегрований світловий модуль для її підсвітки.  

Стіл з сонячною батареєю (панеллю) та лавочкою, ідеально підходить там, де немає 
доступу до електроенергії або витрати на енергоносії дуже високі, наприклад,       
тренажерні зали на відкритому повітрі, дитячі майданчики, пішохідні та велосипедні     
доріжки, зони для пікніка та відпочинку тощо. 
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Габаритні розміри висота: 2700 мм; діаметр столика: 720 мм 

Вага 75 кг 

USB-порти 3 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 1 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки  

Потужність сонячної панелі Монокристал 45 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка Відсутня 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, ПВХ 

Колір Чорний. Можливість фарбування в будь-який 
колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. 

Додатково можливе встановлення Bluetooth     
динаміків та відеокамер.  Анкерний пристрій в 
комплекті. 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Дана стійка має інтегровану сонячну батарею із контролером та акумулятором, 
енергія від якого використовується для підзарядки гаджетів у парку під час 
прогулянки та відпочинку, де не можливо встановити бесідку або лавочку із 
сонячною панеллю та із зарядним модулем для підзарядки аксесуарів. 

Використання автономного модуля живлення дозволяє  створювати точку доступу 
Wi-Fi завдяки 4G LTE Wi-Fi модулю. Поєднання багатьох функціональних 
можливостей із сучасним дизайном робить продукти із серії Smart City відмінним 
рішенням у міській архітектурі. 
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Габаритні розміри висота: 2800 мм; ширина: 1800 мм 

Вага 75 кг 

USB-порти 3 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка Відсутня 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 45 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED модуль для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, ПВХ 

Колір Білий. Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. 

Додатково можливе встановлення Bluetooth     
динаміків та відеокамер. Анкерний пристрій в  
комплекті. 

Можливі різні варіанти оформлення (див. фото). 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Дана стійка має інтегровану сонячну батарею із контролером та акумулятором, 
енергія від якого використовується для підзарядки мобільних телефонів та 
планшетів у парку під час прогулянки та відпочинку. Використання автономного 
модуля живлення дозволяє створювати точку доступу Wi-Fi завдяки 4G LTE Wi-Fi 
модулю. Також в паркову стійку інтегрований світловий модуль для її підсвітки в 
темний час доби. Окрім того дана стійка має сидіння, що розміщені із чотирьох 
сторін, для відпочинку та зручності заряджання мобільних пристроїв. Можливі 
різні варіанти оформлення (див. фото). 
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Габаритні розміри висота: 2360 мм; ширина: 650 мм; глибина: 550 мм 

Вага 50 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 1 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 38 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED модуль для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, ПВХ 

Колір Сірий. Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. 

Додатково можливе встановлення Bluetooth     
динаміків. Анкерний пристрій в комплекті. 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Паркова лавочка оснащена фотоелектричними панелями, що робить їх 
прекрасним джерелом екологічно чистої енергії, яка потім використовується для 
зарядки мобільних гаджетів (через USB-розетки або бездротові зарядні пристрої) 
та для живлення точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків. Окрім того, в лавочку 
інтегрований світловий модуль для підсвітки. Додатково в даній парковій лавочці є 
можливість (стенд) для розміщення рекламних оголошень, який підсвічується. 
Поєднання багатьох функціональних можливостей із сучасним дизайном робить 
лавки із серії Smart Eko City відмінним рішенням у міській архітектурі. 
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Габаритні розміри висота: 2560 мм; ширина: 1600 мм; глибина: 400 мм 

Вага 80 кг 

USB-порти 4 шт подвійні, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 1 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 75 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 60 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED модуль для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, ПВХ 

Колір Коричневий. Можливість фарбування в будь-який 
колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. 

Додатково можливе встановлення Bluetooth 
динаміків. Анкерний пристрій в комплекті. 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням Паркова лавочка оснащена фотоелектричними панелями, енергія від яких, потім 
використовується для зарядки мобільних гаджетів (через USB-розетки або 
бездротові зарядні пристрої) та для живлення точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків. 
Окрім того, в лавочку інтегрований світловий модуль для підсвітки. Додаткового в 
даній парковій лавочці є можливість (стенд) для розміщення рекламних 
оголошень, який підсвічується.  
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Габаритні розміри висота: 3090 мм; ширина: 2030 мм; глибина: 686 
мм 

Вага 80 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 1 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 135 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED модуль для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, ПВХ, дерево 

Колір Білий та коричневий (дерево). Можливість 
фарбування в будь-який колір відповідно до 

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. 

Контролер МРРТ 

LCD екран та аудіо модуль  
(Bluetooth) 

Можливо поставити лавочку із LCD екран для 
показу мультимедійного контенту (LCD дисплей не 
включено у базову вартість); 10 Вт, 45 Гц -18 кГц  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Паркова лавочка оснащена фотоелектричними панелями, енергія від яких, потім 
використовується для зарядки мобільних гаджетів (через USB-розетки або 
бездротові зарядні пристрої) та для живлення точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків. 
Окрім того, в лавочку інтегрований світловий модуль для підсвітки. Додатково в 
даній парковій лавочці є можливість (стенд) для розміщення рекламних 
оголошень, який підсвічується, або можлива версія із LCD екраном для показу 
мультимедійного контенту (дисплей не включено у базову вартість)   
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Габаритні розміри діаметр: 500 мм; висота: 2300 мм; висота столику 
800 мм 

Вага 65  кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 1 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 38 Вт 

Контролер МРРТ 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED модуль для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Склопластик, ПВХ пластик  

Колір Зелений. Можливість фарбування в будь-який 
колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. 

Додатково можливе встановлення Bluetooth     
динаміків. 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Столик оснащений фотоелектричними панелями, що робить їх прекрасним 
джерелом екологічно чистої енергії, яка потім використовується для зарядки 
мобільного гаджетів (через USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по 
протоколу Qi) та для живлення точок Wi-Fi i Bluetooth динаміків. Окрім того, в 
лавочку інтегрований світловий модуль для її підсвітки. Поєднання багатьох 
функціональних можливо-стей із сучасним дизайном робить паркові столики із 
серії Smart Eko City відмінним рішенням у міській архітектурі. 

Даний столик з сонячною батареєю (панелю), ідеально підходить там, де немає 
доступу до електроенергії або витрати на енергоносії дуже високі, наприклад, 
тренажерні зали на відкритому повітрі, дитячі майданчики, пішохідні та 
велосипедні доріжки, зони для пікніка тощо. 
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Габаритні розміри діаметр: 1400 мм; висота: 2500 мм; висота столику 
750 мм 

Вага 120  кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 1 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Контролер МРРТ 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED модуль для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована сталь - пофарбована, ПВХ пластик, 
дерево 

Колір Коричневий. Можливість фарбування в будь-який 
колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. 

Додатково можливе встановлення Bluetooth     
динаміків. Можливе виконання зі столику по 
центру 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних 
гаджетів  (через USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та 
для живлення  точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку 
інтегрований світловий модуль для її підсвітки, що дозволяє зручно користуватися 
можливостями лавочки та акцентувати увагу в нічний час. 
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Габаритні розміри ширина: 1000 мм; довжина: 2100 мм; висота зі 
спинкою 950 мм 

Вага 100  кг 

USB-порти 3 шт подвійні, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 1 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 135 Вт 

Контролер МРРТ 

Ємність акумулятора 65 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED модуль, 10 Вт (як опція) 

Матеріал 
Сталь, оцинкована і з порошковим покриттям,   
сосна з просоченням для зовнішнього 
застосування  

Колір RAL 7035 (світло сірий). Можливість фарбування в 
будь-який колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Поставка з або без стійок для парковки 
велосипедів (максимум 4 стійки). Керування 
лавочкою за допомогою мобільного додатку. 
Можливість підключення зовнішнього 1ф.  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в 
акумуляторах (також є можливість підключення даної лавочки до зовнішнього 
однофазного джерела живлення), яка потім використовується для зарядки 
мобільних гаджетів  (через USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по 
протоколу Qi) та для живлення точок Wi-Fi (як опція). Окрім того, в лавочку 
інтегрований світловий модуль для її підсвітки, що дозволяє зручно користуватися 
можливостями лавочки та акцентувати увагу в нічний час. 
 
Дана модель може комплектуватись стійками для паркування велосипедів 
(максимум 4 шт) та має можливість керування функціями лавочки за допомогою 
мобільного телефону. 
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Габаритні розміри ширина: 1800 мм; довжина: 2100 мм; висота 2400 
мм 

Вага 150  кг 

USB-порти 4 шт подвійні, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 130 Вт 

Контролер МРРТ 

Ємність акумулятора 65 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED модуль, 10 Вт (як опція) 

Матеріал 
Сталь, оцинкована і з порошковим покриттям,   
сосна з просоченням для зовнішнього 
застосування  

Колір RAL 7035 (світло сірий). Можливість фарбування в 
будь-який колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Поставка з або без стійок для парковки 
велосипедів (максимум 4 стійки). Керування 
лавочкою за допомогою мобільного додатку. 
Можливість підключення зовнішнього 1ф.  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в 
акумуляторах (також є можливість підключення даної лавочки до зовнішнього 
однофазного джерела живлення), яка потім використовується для зарядки 
мобільних гаджетів  (через USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по 
протоколу Qi) та для живлення точок Wi-Fi (як опція). Окрім того, в лавочку 
інтегрований світловий модуль для її підсвітки, що дозволяє зручно користуватися 
можливостями лавочки та акцентувати увагу в нічний час. 
 
Дана модель може комплектуватись стійками для паркування велосипедів 
(максимум 4 шт) та має можливість керування функціями лавочки за допомогою 
мобільного телефону. 
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Габаритні розміри ширина: 1400 мм; довжина: 2300 мм; висота: 2370 
мм 

Вага 220  кг 

USB-порти 4 шт подвійні, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 200 Вт 

Контролер МРРТ 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED модуль, 10 Вт 

Матеріал Сталь, оцинкована і з порошковим покриттям, 
ПВХ пластик 

Колір Чорний. Можливість фарбування в будь-який 
колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань 

Додатково можливе встановлення Bluetooth     
динаміків 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Бесідка оснащена фотоелектричними панелями, які слугують одночасно дахом для 
неї. Таке рішення дозволяє використовувати енергію від сонячної батареї, яка 
накопичується в гелевому акумуляторі, і використовується для зарядки мобільного 
гаджетів (через USB-розетки або бездротові зарядні пристрої) та для живлення 
точок Wi-Fi, Bluetooth динаміків, підсвітки (LED модулів). Поєднання багатьох 
функціональних можливостей із сучасним дизайном робить бесідки із сонячними 
панелями відмінним рішенням у міській архітектурі. 
 
Додатково можлива комплектація із розетками 220 В (16 А) для підзарядки 
електротранспорту 
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Габаритні розміри ширина: 2730 мм; довжина: 1730 мм; висота 2370 
мм 

Вага 412  кг 

USB-порти 4 шт подвійні, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 1 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  2.4 ГГц, 802.11 b/g/n  

Блок живлення 12В  
12В через розетку для прикурювача автомобіля: 
туристичні холодильники, компресори, матрацні 
насоси або заміна на додаткові 4 розетки USB  

Потужність сонячної панелі Монокристал 265 Вт х 2 шт 

Контролер МРРТ 

Ємність акумулятора 120 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 30 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED модуль, 10 Вт Освітлення вмикається 
датчиком сутінків або датчиком руху  

Матеріал 
Сталь, оцинкована і з порошковим покриттям,   
сосна з просоченням для зовнішнього 
застосування  

Колір Чорний. Можливість фарбування в будь-який 
колір відповідно до палітри RAL  

Додаткова інформація 
Здійснюється на анкерний пристрій (входить в 
комплект). Наявність блоку зарядки 
електротранспорту 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Бесідка оснащена фотоелектричними панелями, які слугують одночасно дахом для 
неї. Таке рішення дозволяє використовувати енергію від сонячної батареї, яка 
накопичується в гелевому акумуляторі, і використовується для зарядки мобільного 
гаджетів (через USB-розетки або бездротові зарядні пристрої) та для живлення 
точок Wi-Fi, динаміків, підсвітки (LED модулів). Окрім того бесідка має стійки для 
паркуваня велосипедів та електросамокатів. Додатково можлива комплектація із 
розетками 220 В (16 А) для підзарядки електротранспорту. Поєднання багатьох 
функціональних можливостей із сучасним дизайном робить бесідки із сонячними 
панелями відмінним рішенням у міській архітектурі. 
 
Станція зарядки (розширена версія) має чотири однофазні розетки на 230В/16А 
для зарядки електротранспорту таких як: електровелосипеди,  елеткроскутери,  
електросамокати, електрокари і тд (потрібне однофазне електричне підключення 
для живлення модулів розеток). Доступ до зарядних розеток електромобілів 
отримується через карту RFID. Можливість розміщення рекламних оголошень на 
фасаді бесідки. 
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Габаритні розміри довжина: 1700 мм; глибина: 450 мм;висота:450 мм 

Вага 65 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 40 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 30 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване 
скло, ПВХ 

Колір 
Білий та коричневий під дерево (як на фото). 
Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. 

Додатково можливе встановлення Bluetooth     
динаміків та екранів для зовнішньої реклами. 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль для її підсвітки, що  дозволяє зручно користуватися 
можливостями лавочки та акцентувати увагу в нічний час. 
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Габаритні розміри довжина: 1700 мм; глибина: 550 мм; висота без 
спинки: 430 мм; висота із спинкою: 730 мм 

Вага 60 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване 
скло, ПВХ 

Колір 
Сірий та коричневий під дерево (як на фото). 
Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth     динаміків та екранів для зовнішньої 
реклами. 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль для її підсвітки, що дозволяє зручно користуватися можливостями 
лавочки та акцентувати увагу в нічний час. 
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Габаритні розміри довжина: 1700 мм; глибина: 450 мм; висота без 
спинки: 450 мм; висота із спинкою: 830 мм 

Вага 60 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED RGBW стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване 
скло, ПВХ пластик, дерево 

Колір 
Білий та коричневий - дерево (як на фото). 
Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth     динаміків та екранів для зовнішньої 
реклами. 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль RGBW який дозволяє динамічно змінювати світлову індикацію та 
створювати різні сценарії підсвітки для акцентування уваги в нічний час. 
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Габаритні розміри довжина: 2000 мм; глибина: 450 мм; висота: 450 мм 

Вага 30 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE 
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 35 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 30 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ пластик, дерево 

Колір 
Сірий та коричневий - дерево (як на фото). 
Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків та екранів для зовнішньої     
реклами. 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль для її підсвітки, що  дозволяє зручно користуватися її 
можливостями та акцентувати увагу в нічний час. 
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Габаритні розміри довжина: 1950 мм; глибина: 480 мм; висота без 
спинки: 420 мм; висота із спинкою: 770 мм 

Вага 60 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED RGBW стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване 
скло, ПВХ пластик, дерево 

Колір 
Сірий  та коричневий - дерево (як на фото). 
Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків та підлокітників. 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль RGBW який дозволяє динамічно змінювати світлову індикацію та 
створювати різні сценарії підсвітки для акцентування уваги в нічний час. 
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Габаритні розміри довжина: 2000 мм; глибина: 550 мм; висота без 
спинки: 450 мм; висота із спинкою: 750 мм 

Вага 90 кг 

USB-порти 4 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 35 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 30 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED RGBW стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване 
скло, ПВХ пластик, дерево 

Колір 
Сірий та коричневий - дерево (як на фото). 
Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль RGBW який дозволяє динамічно змінювати світлову індикацію та 
створювати різні сценарії підсвітки для акцентування уваги в нічний час. 
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Габаритні розміри довжина: 2000 мм; глибина: 550 мм; висота без 
спинки: 450 мм; висота із спинкою: 750 мм 

Вага 60 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 80 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED RGBW стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване 
скло, ПВХ пластик, дерево 

Колір Сірий та білий. Можливість фарбування в будь-
який колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків. Можлива версія з та без 
спинки  

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль RGBW який дозволяє динамічно змінювати світлову індикацію та 
створювати різні сценарії підсвітки для акцентування уваги в нічний час. 
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Габаритні розміри довжина: 2700 мм; глибина: 540 мм; висота: 440 мм 

Вага 60 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 100 Вт 

Ємність акумулятора 35 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 30 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED RGBW стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ пластик, дерево 

Колір 
Чорний та коричневий - дерево. Можливість 
фарбування в будь-який колір відповідно до 
палітри RAL 

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль RGBW який дозволяє динамічно змінювати світлову індикацію та 
створювати різні сценарії підсвітки для акцентування уваги в нічний час. 
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Габаритні розміри довжина: 1800 мм; глибина: 500 мм; висота: 
420/600 мм 

Вага 35 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 70 Вт 

Ємність акумулятора 35 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 30 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ пластик, 

Колір Чорний та жовтий. Можливість фарбування в будь-
який колір відповідно до палітри RAL 

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Лавочка оснащена фотоелектричними панелями енергія від яких накопичується в   
акумуляторах (система є повністю автономною і не потребує підключення до      
електромережі), яка потім використовується для зарядки мобільних гаджетів  (через 
USB-розетки або бездротові зарядні пристрої по протоколу Qi) та для живлення  
точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль для її підсвітки, що дозволяє зручно користуватися її 
можливостями та акцентувати увагу в нічний час. 
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Габаритні розміри висота: 3090 мм; довжина: 2030 мм; глибина: 686 
мм 

Вага 80 кг 

USB-порти 4 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 200 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED модуль для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, ПВХ, дерево 

Колір 
Білий та коричневий (дерево). Можливість 
фарбування в будь-який колір відповідно до 
палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків  

Контролер МРРТ 

LCD дисплей  2 шт для показу реклами та мультимедійного 
контенту  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Лавочка оснащена LED дисплеями для показу реклами та різного мультимедійного 
контенту. Система є повністю автономною і не потребує підключення 
до електромережі. Енергія генерується сонячними панелями та накопичується в 
гелевих акумуляторах, яка потім використовується для зарядки мобільних 
телефонів і планшетів (через USB-розетки або бездротові зарядні пристрої) та для 
живлення точок Wi-Fi, Bluetooth динаміків. Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль для її підсвітки, що дозволяє зручно користуватися 
можливостями лавочки та акцентувати увагу в нічний час. 



38  

 

Габаритні розміри висота: 3090 мм; довжина: 2030 мм; глибина: 686 
мм 

Вага 80 кг 

USB-порти 4 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 135  Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED модуль для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, ПВХ, дерево 

Колір Білий та коричневий (дерево). Можливість 
фарбування в будь-який колір відповідно до 

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків  

Контролер МРРТ 

LCD дисплей  2 шт для показу реклами та мультимедійного 
контенту  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Лавочка оснащена LED дисплеями для показу реклами та різного мультимедійного 
контенту. Система є повністю автономною і не потребує підключення 
до електромережі. Енергія генерується сонячними панелями та накопичується в 
гелевих акумуляторах, яка потім використовується для зарядки мобільних 
телефонів і планшетів (через USB-розетки або бездротові зарядні пристрої) та для 
живлення точок Wi-Fi, Bluetooth динаміків. Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль для її підсвітки, що дозволяє зручно користуватися 
можливостями лавочки та акцентувати увагу в нічний час. 
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Габаритні розміри висота: 3090 мм; довжина: 2030 мм; глибина: 686 мм 

Вага 80 кг 

USB-порти 4 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 135  Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED модуль для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, ПВХ, дерево 

Колір 
Білий та коричневий (дерево). Можливість 
фарбування в будь-який колір відповідно до   
палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків  

Контролер МРРТ 

LCD дисплей  2 шт для показу реклами та мультимедійного 
контенту  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Лавочка оснащена LED дисплеями для показу реклами та різного мультимедійного 
контенту. Система є повністю автономною і не потребує підключення 
до електромережі. Енергія генерується сонячними панелями та накопичується в 
гелевих акумуляторах, яка потім використовується для зарядки мобільних 
телефонів і планшетів (через USB-розетки або бездротові зарядні пристрої) та для 
живлення точок Wi-Fi, Bluetooth динаміків. Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль для її підсвітки, що дозволяє зручно користуватися 
можливостями лавочки та акцентувати увагу в нічний час. 
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Габаритні розміри діамер: 700 мм; висота стола: 700 мм 

Вага 30 кг 

USB-порти 4 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 4 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від      
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 50 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка  для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір Чорний. Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків.  Може комплектуватися 
стільчиками (як на фото)  

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням Столик оснащений сонячною панеллю яка заряджає акумулятор, енергія від якого 
потім використовується для підзарядки мобільних телефонів, планшетів за 
допомогою безпровідної зарядки або USB портів, а також для живлення точок Wi-Fi і 
Bluetooth динаміків. Окрім того, в лавочку інтегрований світловий модуль для її 
підсвітки.  
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Габаритні розміри діаметр: 2300 мм; висота столу: 750 мм; висота 
лавочок: 450 мм 

Вага 90 кг 

USB-порти 4 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 4 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від      
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 100 Вт 

Ємність акумулятора 35 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED RGBW  стрічка  для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ, дерево 

Колір Білий та коричневий - дерево. Можливість 
фарбування в будь-який колір відповідно до 

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків. Можлива версія із та без 
спинки. 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Столик із лавочкою оснащений сонячною панеллю яка заряджає акумулятор, 
енергія від якого потім використовується для підзарядки мобільних телефонів та 
планшетів за допомогою безпровідної зарядки або USB портів, а також для 
живлення точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків. Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль RGBW який дозволяє динамічно змінювати світлову індикацію та 
створювати різні сценарії підсвітки для акцентування уваги в нічний час.  
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Габаритні розміри довжина: 1880 мм; глибина: 840 мм; висота стола: 
720 мм; висота лавочок: 420 мм 

Вага 60 кг 

USB-порти 4 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 4 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від      
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 100 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка  для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ, дерево 

Колір 
Білий та коричневий - дерево. Можливість 
фарбування в будь-який колір відповідно до 
палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків.  

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням Столик із лавочкою оснащений сонячною панеллю яка заряджає акумулятор, 
енергія від якого потім використовується для підзарядки мобільних телефонів та 
планшетів за допомогою безпровідної зарядки або USB портів, а також для 
живлення точок Wi-Fi і Bluetooth динаміків. Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий модуль для її підсвітки.  
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Габаритні розміри висота: 2760 мм; діаметр столика: 720 мм 

Вага 85 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки 

Потужність сонячної панелі Монокристал 60 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка Відсутня 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, ПВХ 

Колір Сірий. Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. 

Додатково можливе встановлення Bluetooth     
динаміків та відеокамер.  Анкерний пристрій в 
комплекті. 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Дана стійка має інтегровану сонячну батарею із контролером та акумулятором, 
енергія від якого використовується для підзарядки гаджетів у парку під час 
прогулянки та відпочинку, де не можливо встановити бесідку або лавочку із 
сонячною панеллю та із зарядним модулем для підзарядки аксесуарів. 

Використання автономного модуля живлення дозволяє  створювати точку доступу 
Wi-Fi завдяки 4G LTE Wi-Fi модулю. Поєднання багатьох функціональних 
можливостей із сучасним дизайном робить продукти із серії Smart City відмінним 
рішенням у міській архітектурі. 
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Габаритні розміри висота: 2770 мм; діаметр столика: 840 мм 

Вага 75 кг 

USB-порти 3 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка Відсутня 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним            
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від 
лавочки 

Потужність сонячної панелі Монокристал 90 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка Відсутня 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, ПВХ 

Колір Сірий. Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. 

Додатково можливе встановлення Bluetooth     
динаміків та відеокамер.  Анкерний пристрій в 
комплекті. 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Дана стійка має інтегровану сонячну батарею із контролером та акумулятором, 
енергія від якого використовується для підзарядки гаджетів у парку під час 
прогулянки та відпочинку, де не можливо встановити бесідку або лавочку із 
сонячною панеллю та із зарядним модулем для підзарядки аксесуарів. 

Використання автономного модуля живлення дозволяє  створювати точку доступу 
Wi-Fi завдяки 4G LTE Wi-Fi модулю. Поєднання багатьох функціональних 
можливостей із сучасним дизайном робить продукти із серії Smart City відмінним 
рішенням у міській архітектурі. 
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Габаритні розміри ширина: 700х700 мм; висота стола: 700 мм 

Вага 30 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від      
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 50 Вт 

Ємність акумулятора 55 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка  для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ, дерево 

Колір 
Сірий та коричневий (дерево). Можливість 
фарбування в будь-який колір відповідно до 
палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням Столик оснащений сонячною панеллю яка заряджає акумулятор, енергія від якого 
використовується для підзарядки мобільних телефонів, планшетів за допомогою 
безпровідної зарядки або USB портів, а також для живлення точок Wi-Fi і 
Bluetooth динаміків. Окрім того, в лавочку інтегрований світловий модуль для її 
підсвітки.  
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Габаритні розміри ширина: 550х550 мм; висота стола: 420 мм 

Вага 30 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 1 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від      
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 30 Вт 

Ємність акумулятора 35 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка  для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір Білий структурований. Можливість фарбування в 
будь-який колір відповідно до палітри RAL 

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування стільчика відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків.  

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Стільчик оснащений сонячною батареєю, контролером та гелевим акумулятором 
(система є повністю автономною і не потребує підключення до електромережі), що 
робить його прекрасним джерелом екологічно чистої енергії, яка потім 
використовується для зарядки мобільних телефонів, планшетів (через USB-розетки 
або бездротові зарядні пристрої) та для живлення точок Wi-Fi, Bluetooth динаміків 
(як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований світловий LED модуль для його 
підсвітки в нічний час доби. 
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Габаритні розміри ширина: 550х550 мм; висота стола: 420 мм 

Вага 30 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 1 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від      
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі Монокристал 30 Вт 

Ємність акумулятора 35 Ач 12 В, гелевий 

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Час роботи без сонця 50 годин 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка  для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір Сірий структурований. Можливість фарбування в 
будь-який колір відповідно до палітри RAL 

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість компонування стільчика відповідно до 
ваших бажань. Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків.  

Контролер МРРТ 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Стільчик оснащений сонячною батареєю, контролером та гелевим акумулятором 
(система є повністю автономною і не потребує підключення до електромережі), що 
робить його прекрасним джерелом екологічно чистої енергії, яка потім 
використовується для зарядки мобільних телефонів, планшетів (через USB-розетки 
або бездротові зарядні пристрої) та для живлення точок Wi-Fi, Bluetooth динаміків 
(як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований світловий LED модуль для його 
підсвітки в нічний час доби. 
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Габаритні розміри довжина: 1700 мм; висота: 420 мм; глибина: 450 мм 

Вага 35 кг 

USB-порти 4 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 1 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від      
лавочки (як опція) 

Блок живлення  220 В із вихідною напругою 12 В  

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка  для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ, дерево 

Колір 
Чорний та коричневий (дерево). Можливість 
фарбування в будь-який колір відповідно до 
палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань 

Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків 

Дана система є модульною та може приймати різні 
комбінації (вартість вказана за один модуль) 

Додатково можливе постачання із стійками для 
паркування велосипедів 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Лавочка підключається до звичайної однофазної електричної мережі 220 В та 
призначена для заряджання мобільних телефонів, планшетів через стандартні USB 
порти та за допомогою бездротових зарядних пристроїв, а також для живлення 
точок Wi-Fi, Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий LED модуль для її підсвітки в нічний час доби. 

Система є модульною та може приймати різні комбінації. Додатково можливе 
постачання із стійками для паркування велосипедів. 

Дане рішення ідеально підійде для парків, скверів де не можливо встановити 
лавочку із вбудованою сонячною батареєю через великі зелені насадження, що 
створюють затемнені ділянки. 
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Габаритні розміри довжина: 1700 мм; глибина: 450 мм; висота: 760 
мм; висота без спинки: 440 мм 

Вага 35 кг 

USB-порти 2 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт 

Бездротова зарядка 2 шт, по стандарту QI, потужністю 10 Вт 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від      
лавочки (як опція) 

Блок живлення  220 В із вихідною напругою 12 В  

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка  для підсвічування лавки, 10 Вт 

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ, дерево 

Колір 
Былий та коричневий (дерево). Можливість 
фарбування в будь-який колір відповідно до 
палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань 

Додатково можливе встановлення 
Bluetooth динаміків 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Лавочка підключається до звичайної однофазної електричної мережі 220 В та 
призначена для заряджання мобільних телефонів, планшетів через стандартні USB 
порти та за допомогою бездротових зарядних пристроїв, а також для живлення 
точок Wi-Fi, Bluetooth динаміків (як опція). Окрім того, в лавочку інтегрований 
світловий LED модуль для її підсвітки в нічний час доби. 

Дане рішення ідеально підійде для парків, скверів де не можливо встановити 
лавочку із вбудованою сонячною батареєю через великі зелені насадження, що 
створюють затемнені ділянки. 
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Габаритні розміри ширина: 650  мм; глибина: 370  мм; висота: 950 мм 

Вага 35 кг 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від      
лавочки (як опція) 

Потужність сонячної панелі  Монокристал 30 Вт  

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка 
LED стрічка для повідомлення статусу 
завантаженості урни (червоний, жовтий, зелений), 
IP67, потужність 10 Вт (12В)  

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, загартоване скло, 
ПВХ 

Колір Сірий та чорний. Можливість фарбування в будь-
який колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість компонування лавочки відповідно до 
ваших бажань 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Smart урна для сміття має вбудовану сонячну панель та акумулятор, енергія від 
якого використовується для живлення систем аналізу завантаженості сміттям та 
сигналізуванням за допомогою LED елементів (червоним - урна повна, жовтим - 
наполовину завантажена та зеленим - урна є порожньою) на корпусі урни про її 
наповненість. Таке рішення дозволяє не переповнювати урну, оскільки можливо 
оцінити її завантаженість завчасно. Крім того, в урну можливо інтегрувати 
модуль Wi-Fi.  
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Габаритні розміри ширина: 120х80 мм; висота: 900 мм 

Вага 12 кг 

Модуль Wi-Fi  
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE   
модема (необхідна SIM карта із тарифним 
планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від      
лавочки (як опція) 

Блок живлення  220 В із вихідною напругою 12/5 В  

Робоча температура -20 °C ... +60 °C 

Ступінь захисту обладнання IP66 

Підсвітка LED стрічка, IP67, потужність 10 Вт (12В)  

Матеріал Оцинкована пофарбована сталь, ПВХ 

Колір Сірий. Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість компонування стійки відповідно до 
ваших бажань 

USB виходи 4 шт, потужність 5В та 2.1 А на один порт  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Стійка із USB зарядним пристроєм підключається до звичайної однофазної 
електричної мережі 220 В та призначена для заряджання мобільних телефонів, 
планшетів через стандартні USB порти, а також для живлення точок Wi-Fi (як опція). 
Крім того, в стійку інтегрований світловий LED модуль для її підсвітки в нічний час 
доби. 

Дане рішення ідеально підійде для парків, скверів де вже встановлені об'єкти малої 
міської архітектури (лавочки, столики, опори освітлення), але відсутні точки доступу 
Wi-Fi та USB виходи для заряджання мобільних телефонів. 
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Габаритні розміри 

довжина: 2100 мм 

ширина: 520 мм 

висота: 550 мм 

Вага 80 кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, бетон  

Колір Сірий та чорний. Можливість фарбування в будь-
який колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість постачання лавочки із спинкою та 
підлокітниками  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням Паркова лавочка Arten має скошені масивні стійки виконані із оцинкованої сталі, що 
надають їй додаткову стійкість. Сидіння лавки виконане із бетона та поступо 
звужується до країв. 

Можлива версія лавочки із спинкою та із підлокітниками. 
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Габаритні розміри 

довжина: 1850 мм 

ширина: 400 мм 

висота: 500/820 мм  

Вага 50 кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, ПВХ, оргскло  

Колір Чорний, білий та жовтий. Можливість фарбування 
в будь-який колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL та із зазначенням бренду 
на опорній "Г"-стійці  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Паркова лавочка Brand має яскравий колір та досить незвичний дизайн із 
можливістю його комбінування завдяки модульному дизайну. Так, "Г" - подібний 
опорний елемент (стенд для розміщення бренду), може бути виконаний в різних 
кольорах та із зазначенням лого компанії.  
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Габаритні розміри 

довжина: 1800 мм  

ширина: 650 мм  

висота: 450/800 мм 

Вага 50 кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, дерево  

Колір Сірий та коричневий - дерево.  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Паркова лавочка Igloo виконана із дерева та металу, та має невимушений дизайн 
завдяки легкій на вигляд конструкції опорних елементів. Дана лавочка ідеально 
підійде для парків, вулиць та скверів, що виконані в класичному стилі так і в 
сучасному мінімалістичному оформленні.  
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Габаритні розміри 

довжина: 1800 мм 

ширина: 650 мм 

висота: 450/800 мм 

Вага 50 кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, дерево  

Колір Сірий та коричневий - дерево.  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Паркова лавочка Krion виконана із дерева та металу, і має ексклюзивний та 
сучасний дизайн.  
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Габаритні розміри 

довжина: 780/1750/2050/2050 мм 

ширина: 580/580/540/600 мм 

висота: 430/430/430/780 мм (780 мм - висота 
спинки)  

Вага 80-120 кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, бетон  

Колір Сірий та чорний. Можливість фарбування в будь-
який колір відповідно до палітри RAL  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість постачання лавочки із спинкою та 
підлокітниками  

Можливість фарбування в будь-який колір 
відповідно до палітри RAL 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Бетонні конструктивні елементи (стійки) та дерв'яні сидіння і спинка надають 
парковій лавочці Miner надзвичайного вигляду завдяки контрасту цих двох 
матеріалів. 

Лавки MINER мають довжину 78 см та 175 см. 175-сантиметрова лавка має розмір 
для легкого доступу до неї людей із обмеженими можливостями, а одномісні лавки 
довжиною 78 см можуть бути спарені або розміщеній окремо, щоб забезпечити 
кращий доступ до інвалідного візка. Тримісна лава MINER довжиною 205 см 
доступна із спинкою та без неї та із підлокітниками. 
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Габаритні розміри 

довжина: 2100  мм 

ширина: 880 мм 

висота: 450 мм 

Вага 135  кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, дерево  

Колір Сірий та коричневий - дерево.  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Зігнута конструкція двосторонньої лавочки Opius виконана із листового металу 
товщиною 8 мм, що служить опорою для сидіння з екзотичної деревини 
сертифікованого FSC.  
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Габаритні розміри 

довжина: 2100  мм 

ширина: 680 мм 

висота: 450/840 мм  

Вага 135  кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, дерево  

Колір Сірий та коричневий - дерево.  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Доступна версія із підлокітниками  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Зігнута конструкція одностроньої лавочки Opius/B із спинкою виконана із листового 
металу товщиною 6 мм, що служить опорою для сидіння з екзотичної деревини 
сертифікованого FSC. Також доступна версія із підлокітниками.  
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Габаритні розміри 

довжина: 1800  мм 

ширина: 520 мм 

висота: 450 мм  

Вага 80  кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, дерево  

Колір Сірий та коричневий - дерево.  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Можлива версія із та без підлокітників   

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням Дизайн паркової лавочки Simona захоплює витонченістю, простотою та красою 
природних форм, пов'язаних з морським середовищем. Кожен із конструктивних 
елементів даної лавочки має зразковий дизайн та виконаний із високоякісного 
металу та дерева і має високотехнологічну обробку. Можлива версія із та без 
підлокітників.  
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Габаритні розміри 

довжина: 1800  мм 

ширина: 520 мм 

висота: 450/750 мм  

Вага 80  кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, дерево  

Колір Сірий та коричневий - дерево.  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Дизайн паркової лавочки із спинкою Simona/B захоплює витонченістю, простотою 
та красою природних форм, пов'язаних з морським середовищем. Кожен із 
конструктивних елементів даної лавочки має зразковий дизайн та виконаний із 
високоякісного металу та дерева і має високотехнологічну обробку.  
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Габаритні розміри 

довжина: 1800  мм 

ширина: 450 мм 

висота: 450/800 мм  

Вага 70  кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, дерево  

Колір Сірий та коричневий - дерево.  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Можлива версія із та без спинки  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Дизайн паркової лавочки Ostig вирізняється ексклюзивним та сучасним дизайном, 
яка виконана із оцинкованої сталі та дерева. Можлива версія із та без спинки.  
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Габаритні розміри 

довжина: 1420/2020 мм 

ширина лавочки: 400/400 мм 

загальна ширина лавочки зі столиком : 800/800 мм 

висота: 450/750 мм 

Вага 175  кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, дерево  

Колір Білий та коричневий - дерево  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Доступно дві версії із різними модулями та 
компонуванням.  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Паркова лавочка зі столиком Sibila - це багатофункціональна компонентна система 
де модулі (лавочка із інтегрованим столиком) дозволяє приєднувати такі ж модулі в 
залежності від ситуації. Доступно дві версії із різними модулями та компонуванням.  
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Габаритні розміри 

довжина: 2300 мм 

ширина: 650 мм 

висота: 470 мм 

Вага 85  кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, пластик 

Колір Сірий та коричневий  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Паркова лавочка Kern складається з міцної конструкції з нержавіючої сталі, яка 
покрита порошковою фарбою і обладнена системою кріплення в ґрунт. В лавочці 
Kern ексклюзивно використовується наша інноваційна зона для сидіння з 
пластикового профілю. Ці пластикові профілі мають ті ж властивості, що і дерево, 
але без недоліків останього. На відміну від дерева, пластик не поглинає воду, не 
лущиться і не розтріскується, не втрачає свій колір і може легко перероблятися в 
сучасних системах для переробки пластику.  
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Габаритні розміри 

довжина: 1590  мм 

ширина: 800  мм 

висота: 370/1100 мм  

Вага 95  кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, пластик 

Колір Сірий та зелений  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Паркова лавочка зі спинкою Kern/B складається з міцної конструкції з нержавіючої 
сталі, яка покрита порошковою фарбою і обладнена системою кріплення в ґрунт. В 
лавочці Kern ексклюзивно використовується наша інноваційна зона для сидіння з 
пластикового профілю. Ці пластикові профілі мають ті ж властивості, що і дерево, 
але без недоліків останього. На відміну від дерева, пластик не поглинає воду, не 
лущиться і не розтріскується, не втрачає свій колір і може легко перероблятися в 
сучасних системах для переробки пластику.  
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Габаритні розміри 

довжина: 2000 мм 

ширина: 610 мм 

висота: 470/780 мм  

Вага 60  кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, дерево  

Колір Сірий та коричневий - дерево.  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням Унікальний дизайн паркової лавочки Radius базується на естетиці складеної 
листової сталі. Завдяки витонченому вигину стінок конструкції, досягається більша 
міцність і твердість лавки. Сидіння виконанні із дерева, що у поєднанні із сталью 
створює вишуканий дизайн, який підійде для оформлення громадську простору 
оформленого як в класичному так і в сучасному мінімалістичному стилі.  
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Габаритні розміри 

довжина: 450  мм 

ширина: 420 мм 

висота: 450 мм  

Вага 20  кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, дерево  

Колір Сірий та коричневий - дерево.  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Унікальний дизайн паркового стільчика Radius/Сubin базується на естетиці 
складеної листової сталі. Завдяки витонченому вигину стінок конструкції, 
досягається більша міцність і твердість лавки. Сидіння виконанні із дерева, що у 
поєднанні із сталью створює вишуканий дизайн, який підійде для оформлення 
громадську простору оформленого як в класичному так і в сучасному 
мінімалістичному стилі.  
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Габаритні розміри 

довжина: 2200 мм 

ширина: 440/750 мм 

висота: 2250 мм 

Вага 100  кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, полікарбонат, 
дерево  

Колір Сірий та коричневий - дерево.  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 

Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Можливе постачання версії лише зі стійкою для 
паркування велосипедів  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Парковий столик із накриттям Balsun дозволяє зручно проводи час на природі 
навіть під час негоди, оскільки столик та лавочки, які виконані із дерева, 
захищені накриттям виконаного із полікарбонату. Вся конструкція зроблена із 
оцинкованої сталі, яка покрита порошковою фарбою, що і створює надійну 
конструкцію, яка не боїться сильного дощу та є стійкою до дії сильного вітру 
та корозії. Можливе постачання версії лише зі стійкою для паркування велосипедів.  
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Габаритні розміри 

довжина: 2200 мм 

ширина: 350/1100 мм 

висота: 750/2100 мм  

Вага 65 кг 

Матеріал Оцинкована сталь фарбована, полікарбонат, 
дерево  

Колір Чорний та коричневий - дерево  

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація 
Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Можливе постачання версії без накриття  

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 

Парковий столик із накриттям Laxto дозволяє зручно проводи час на природі навіть 
під час негоди, оскільки столик та лавочки, які виконані із дерева, 
захищені накриттям виконаного із тента. Вся конструкція зроблена із оцинкованої 
сталі, яка покрита порошковою фарбою, що і створює надійну конструкцію, яка не 
боїться сильного дощу та є стійкою до дії сильного вітру та корозії. Можливе 
постачання версії без накриття.  
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Габаритні розміри 

довжина: 800/1100/1600/2150/2450/2800 мм 

ширина: 400 мм 

висота: 430 мм 

Вага 15-40 кг 

Матеріал Анодований алюмінієвий профіль з 
термореактивним покриттям  

Колір Сірий 

Гарантія 24 місяці 

Додаткова інформація Можливість постачання в різних кольорах 
відповідно до палітри RAL 

Докладніша інформація про лавочку доступна за QR-посиланням 
Неперевершений дизайн паркової лавочки Blasto базується на використанні 
легкого та довершеного металу - анодованого алюмінієвого профілю з 
термореактивним покриттям. Поліуретанова піна якою покрите сидіння 
володіє водовідштовхувальною основою. Дана лавочка можлива в п'яти розмірах.  
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