
 ławka betonowa z oparciem do wkopania  

 

Parametry ławki betonowej Bulwar: 

 Podpory ławki wykonane są z wysokogatunkowego wibrowanego betonu klasy B30, 

 Siedzisko wykonane z olejowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki 

atmosferyczne, 

 Kątowniki stalowe zastosowane w ławce są zabezpieczone antykorozyjnie, 

 Wycięcie boczne w podporze ławki służy jako stojak na rowery. Rower parkuje się 

wstawiając przednie koło roweru w wycięcie ławki, 

 

 



Montaż urządzenia  

Sposób montażu urządzenia przedstawia poniżej 

 
 Ławka 0085 przeznaczona jest do wkopania w grunt. 

 Przed przystąpieniem do prac wyznaczamy środki wykopów pod betonowe podpory ławki. Są 

one odległe od siebie o 1915mm. 

 Po wykopaniu dwóch dołków o wymiarach 315x700mm na głębokości 500mm, wypełniamy dna 

dołków podsypka piaskową o grubości 100mm. 

 Podsypkę wyrównujemy i układamy na niej urządzenie wraz z przykręconymi listwami i 

oparciem. 

 Urządzenie ustawiamy dokładnie w pionie przy pomocy poziomicy i zasypujemy otwory 

urobkiem z wykopów. 

 Każdą 100mm warstwę zasypywanego wykopu wokół nóg dokładnie zagęszczamy. 

 Teren wokół ławki porządkujemy, wyrównujemy i grabimy. 

  



 kosz na śmieci 75L - ocynkowany i lakierowany (211) 

 

Metalowy kosz na śmieci o pojemności 75 litrów w wersji ocynkowanej i malowanej lakierem 

strukturalnym : 

 Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm. 

 Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na stałe połączony z konstrukcją. 

 Kosz parkowy wyposażony w zamek zwalniający/blokujący wyjęcia wiadra w celu opróżnienia. 

 Całość konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie. 

 Istnieje możliwość malowania farbą akrylową, strukturalną na kolor RAL 6029 (ciemna zieleń) 

 Kosz na śmieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002. 

 W komplecie prefabrykaty fundamentowe do montażu w gruncie 



Montaż kosza  

 Sposób montażu kosza przedstawia poniżej 

 
 

 W wyznaczonym miejscu wykonujemy wykop fundamentowy o wymiarach 500x1000mm i 

głębokości 450mm. 

 Na dno wykopu układamy 100mm podsypki piaskowej i wyrównujemy jej powierzchnię. 

 W wykopie umieszczamy kosz wraz z fundamentem i przy pomocy poziomicy korygujemy 

urządzenie aby stało dokładnie pionowo. 

 Zasypujemy fundament ziemią  z urobku, bardzo dokładnie zagęszczając grunt w zasypywanym 

wykopie. 

 Teren wokół urządzenia sprzątamy, wyrównujemy i grabimy. 

 

 

 

 

Stosowanie urządzeń równoważnych 

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania 

jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów 

zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek 

odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/– 5% (dotyczy to 

zarówno wymiarów urządzenia oraz budowy urządzenia). Urządzenia powinny odznaczać się 

wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku 

aktów wandalizmu. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego 

 

 


