
Venkovní nábytek zaujímá v našich komunitách 
důležitou roli, protože dotváří příjemnou a 
společenskou atmosféru, je místem setkávání 
nebo prostě jen místem pro chvíle odpočinku. 
ANITA je klasický a pohodlný parkový nábytek, 
který vybízí občany k posezení a odpočinku. 
Zapadá do veřejných prostranství, jako jsou 
parky, dětská hřiště apod. a obohacuje je. 

Područka ANITA dává možnost namontovat 
područku k PAR1050, lavičce Anita bez 
opěradla. Područka zvýší pohodlí a usnadní 
uživatelům sezení a vstávání a opětovné 
používání.

Područka Anita pro lavičku bez opěradla
PAR1056
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Položka č. PAR1056-01

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV 17x45x29 cm
Věková skupina  
Kapacita (uživatelé)
Možnosti barev n n



Standardně dostupné lavice a stoly lze doplnit 
opěrkou zad, područkami, stolky atd. a propojit 
je do řešení na míru konkrétnímu místu.

Lavice a stoly lze kombinovat do různých sestav 
výběrem jednotlivých produktů nebo je sestavit 
do větších řešení. Více inspirace naleznete v 
katalogu.

Práškově lakovaná vrchní vrstva na 
galvanzovaném materiálu se zpracovává ve 
dvou krocích: Lehké broušení a čisté smetení, 
práškové lakování - tloušťka 70-120 µm.

Kování je vyrobeno z nerezové nebo 
pozinkované oceli, což zajišťuje trvanlivé spoje 
s vysokou odolností proti korozi.

 

Područka Anita pro lavičku bez opěradla
PAR1056

Položka č. PAR1056-01

Informace o instalaci
Celková doba instalace 0,2
Objem výkopu 0,00 m³
Objem betonu 0,00 m³
Hloubka základu 
(standard)

0 cm

Hmotnost dodávky 5 kg
Možnosti ukotvení

Informace o záruce
Galvanizovaná ocel Celoživotní
Lakovaná horní vrstva 10 let
Komponenty z nerezové 
oceli

Celoživotní

Zaručené náhradní díly 10 let
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Udržitelnost

Výrobní cyklus A1-A3 Celkové 
emise CO₂

CO e na ₂
kg

Recyklova
né 

materiály

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PAR1056-01 11,70 2,62 50,00

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které 
kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které 
plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního 
cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3). 
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