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SŁUPEK-POPIELNICA
Idealny dla zachowania harmonii elementów małej architektury
miejskiej.
Pojemność: około 1500 niedopałków.
Opróżnianie: czyste, proste i szybkie za pomocą klucza (zamek umiejscowiony
w górnej części słupka) i wyciągnięcie korka w dolnej części popielnicy.
Wykonanie: rura stalowa zewnętrzna ø 76 mm i wewnętrzna ø 60 mm.
4 gałki do wyboru: City, Agora, Kula lub Forum.
Wysokość całkowita: 1180 mm bez gałki.
Kratka do zagaszenia papierosa: uniemożliwia wrzucanie dużych śmieci.
Wykończenie: malowanie na powierzchni cynku według naszej palety
kolorów (patrz strona 9).
Nadruk: naklejka w zestawie.
Mocowanie: bezpośrednio do podłoża.

Numery katalogowe

City

Agora

Kula

Forum

206585

206586

206587

206589

POPIELNICA ŚCIENNA
OKRĄGŁA

POPIELNICA ŚCIENNA
KWADRATOWA

Popielnica ścienna, elegancka
i jednocześnie funkcjonalna
oferowana w przystępnej cenie.

Konstrukcja: stal lakierowana na czarno z płytką do gaszenia
niedopałków.
Opróżnianie: przez przednie drzwiczki zamykane na klucz.
Pojemność: 3 litry.
Wymiary: szerokość 250 mm x wysokość 350 mm
x głębokość 85 mm.

Wykonanie: z aluminium szczotkowanego.
Opróżnianie: przez klapę w dolnej części
zamykaną kluczem trójkątnym.
Pojemność: 2 litry.
Wymiary: ø 80 mm x wysokość 480 mm.
Naklejka i śruby mocujące: w zestawie.
Popielnica okrągła

206596

Popielnica okrągła ukośna

206597

Numer katalogowy

208021
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■ Nr kat. 206585
■ Nr kat. 206597

SŁUPEK – PAPIEROS

Mała architektura
miejska

Nr kat. 206580

POPIELNICA – PAPIEROS

Model w tulei do zabetonowania – wys. 1210 mm

206580

Model w tulei na płycie – wys. 1450 mm

206581

■ Nr kat. 206580

Opróżnianie: czyste, proste i szybkie przez dolną
część rury.
Rura: stalowa ø 76 mm, gałka z odlewu aluminium.
Płytka do zagaszenia papierosa: uniemożliwia
wrzucanie dużych śmieci.
Wysokość: 600 mm.
Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo
malowana w „kolorach papierosa” lub
w jednym kolorze.
Opcjonalnie: ścienny uchwyt montażowy.
Numer katalogowy

206579

Opcja montaż do ściany

206578

Nr kat. 206596

KOSZOPOPIELNICA
Tereny zielone

Pojemność: około 3000 niedopałków.
Opróżnianie: czyste, proste i szybkie przez dolną część rury.
Wykonanie: zewnętrzna rura stalowa ø 76 mm, gałka z odlewu aluminium.
Płytka do zagaszenia papierosa: uniemożliwia wrzucanie dużych śmieci.
Dostępne dwa modele:
• W tulei do zabetonowania, zamknięcie kluczem trójkątnym.
• W tulei mocowanej na płycie, do ustawienia lub przymocowania
do podłoża, zamknięcie na kłódkę.
Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo malowana w „kolorach
papierosa” lub w jednym kolorze.
Nadruk: naklejka w zestawie.

Alternatywa dla słupka - papierosa do
ustawienia w wiatach lub przymocowania
do ściany dzięki uchwytowi montażowemu.

Umożliwia gaszenie niedopałków, nie dopuszczając
do rozprzestrzeniania się ognia w koszu.
Wykonanie: metalowy kosz na śmieci.
Opróżnianie: wyjmowana popielnica i pojemnik wewnętrzny
w celu opróżnienia i ewentualnego czyszczenia.
Wykończenie: malowanie w kolorze RAL 7016.
Dostępne dwa modele:
• Koszopopielnica o pojemności 2 l.
• Koszopopielnica z pojemnikiem na piasek o pojemności 1,5 l,
z perforowaną kratką.
Koszopopielnica ø 250 mm x wys. 650 mm.

208040

Koszopopielnica z pojemnikiem na piasek ø 260 mm x wys. 620 mm

208041

Karton z 4 workami piasku po 2 kg

208025

Gabloty ogłoszeniowe

Innowacyjne rozwiązanie stworzone do walki z wyrzucaniem
niedopałków na ziemię i zapewniające jednocześnie ochronę
przechodniów z taką samą skutecznością jak inne słupki
chodnikowe.

■ Nr kat. 208040
Nr kat. 206581
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■ Nr kat. 208041

Nr kat. 206580
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Nr kat. 206585

Wiaty przystankowe

■ Nr kat. 206596

WIATA DLA PALĄCYCH
MEDIOLAN

Funkcjonalna wiata zapewniająca dużą przestrzeń dla palących,
chroniąca przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Wiata dla palących o niepowtarzalnym designie, rozpoznawalna
dzięki swojej osłonie przed wiatrem (opcjonalnej).

Dwie długości: 2500 lub 5000 mm (szerokość wejścia 1000 mm).
Głębokość: 1560 mm.
Wysokość: 2540 mm.
Słupki kwadratowe: rura stalowa 80 x 80 mm na płytach.
Konstrukcja zadaszenia: poprzeczne rury aluminiowe 40 x 60 mm
i rynny z profili aluminiowych. Łuki wykonane z giętych profili
aluminiowych.
Zadaszenie: sklepienie łukowe z przezroczystego poliwęglanu
komorowego o grubości 6 mm, zabezpieczonego przed promieniami UV.
Oszalowania przednie, boczne i tylne: ze szkła bezpiecznego o grubości
8 mm, z oznakowaniem ostrzegawczym.
Mocowanie oszalowania: system zaczepów ułatwiający wymianę szyb
w przypadku zniszczenia.
Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo i malowana według naszej
palety kolorów (patrz strona 9).
Popielnice: patrz strona 54.

Długość: 2500 lub 5000 mm (szerokość wejścia 1000 mm).
Głębokość: 1560 mm.
Wysokość: 2600 mm.
Słupki kwadratowe: rura stalowa 80 x 80 mm na płytach.
Konstrukcja zadaszenia: dwie poprzeczne rury stalowe 60 x 60 mm.
Zadaszenie: płyta z przezroczystego poliwęglanu komorowego o grubości 10 mm,
zabezpieczonego przed promieniami UV.
Oszalowania przednie, boczne i tylne: ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm,
z oznakowaniem ostrzegawczym.
Mocowanie oszalowania: system zaczepów ułatwiający wymianę szyb w przypadku
zniszczenia.
Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo i malowana według naszej palety kolorów
(patrz strona 9).
Popielnice: patrz strona 54.

529371

Opcje

Opcje
Ochrona przed wiatrem (para)

529054

Oświetlenie LED, 220 V

509041

Podpórka do siedzenia

209147

Ławka/stolik

209116

529406

2500

Boczne osłony przed wiatrem* (para)

529407

Przednia osłona przed wiatrem* – dł. 2500 mm

529408

Przednia osłona przed wiatrem* – dł. 5000 mm

529409

Podpórka do siedzenia

209147

Ławka/stolik

209116

Biała naklejka z symbolem papierosa (para)

529401

2547

2262.5

2520

PRODUKTY

300

1560

Nr kat. 529406

Wiata
przystankowa
Mediolan
dostępna jest w
wersji jedno lub
dwukolorowej.

1824

1560

529371
Nr kat. 206581
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Nr kat. 529406
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Sprzęt wyborczy

Gabloty ogłoszeniowe

Tereny zielone

2520

* Nadruki nie dostarczone.

1666

982.5

Wiaty przystankowe

Dł. 5000 mm

529405

Dł. 5000 mm

Mała architektura
miejska

529370

Dł. 2500 mm

■ Nr kat. 529405 + 529407 + 529408 + 209147 + 529401

300

Dł. 2500 mm

■ Nr kat. 529370 + 209116

Rozwiązania
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WIATA DLA PALĄCYCH
ŁUKOWA

Rozwiązania dla palących

ROZWIĄZANIA DLA PALĄCYCH / WIATY DLA PALĄCYCH
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WIATA DLA PALĄCYCH
PARASOL

WIATA DLA PALĄCYCH
EKONOMICZNA

Idealne rozwiązanie dla małych przestrzeni. Opcjonalne
podpórki do siedzenia to doskonałe uzupełnienie wiaty Parasol.

Prosta i solidna wiata dla palących w przystępnej
cenie. Chroni palących przed wiatrem i deszczem.

Maszt: słupek ze stali ø 100 mm o grubości 4 mm, na płycie mocującej
ø 450 mm o grubości 10 mm.
Wysokość całkowita: 2678 mm.
Wysokość pod zadaszeniem: 2200 mm.
Wykończenie: stal ocynkowana ogniowo i malowana według naszej
palety kolorów (patrz strona 9).
Montaż: zgodnie z dołączoną instrukcją (zestaw nie zawiera elementów
mocujących do podłoża).
Popielnice: patrz strona 54.

Długość: 2459 mm.
Głębokość: 1861 mm.
Konstrukcja: anodowane rury aluminiowe ø 50 mm na
płytach mocujących, przeznaczonych do montażu złączkami
wykonanymi z odlewu aluminium i śrubami ze stali nierdzewnej.
Zadaszenie i oszalowania: płyty z poliwęglanu komorowego
o grubości 10 mm, zabezpieczonego przed promieniami UV.
Popielnice: patrz strona 54.
Numer katalogowy

ZADASZENIE
Wymiary: 1800 x 1800 mm.
Dach: blacha profilowana o grubości 1 mm.
Słupek: ø 114 mm o grubości 3,6 mm.
Wykończenie: biała farba RAL 9010 na zewnątrz, jasnoszara RAL 7032
wewnątrz.
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Poznaj naszą ofertę ławek-podpórek na stronie 95.

1994

Numer katalogowy

208500

Opcjonalne ławki-podpórki Parasol

208510

2151

2459

1213

■ Nr kat. 208500 + 208510
2506

126
1911

Wiaty przystankowe

STOLIK
Rozmiar: ø 600 mm.
Konstrukcja: stalowa.
Wysokość stolika: 1094 mm.

2375

www.procity.pl

Mała architektura
miejska

1800

00

2678

18

Stolik

Płyta

1094

2199

Stolik Ø 600
gr. 10

Rura Ø 100
gr. 4
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Gabloty ogłoszeniowe

Tereny zielone

Płyta Ø 450
gr. 10

