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O nás
Rodinnou firmu Urbania, s.r.o. jsme založili v roce 2001 s cílem
přispívat k utváření prostředí kolem nás. Od počátku budujeme
dlouhodobé vztahy na seriozním přístupu k zákazníkům,
dodavatelům a sobě samým.
Funkčnost našich výrobků je naší prioritou. Návrh a technologie
se tomu podřizují. Současně však nepodceňujeme ani jejich
estetickou stránku. Usilujeme o kvalitní design, tedy maximální
soulad užitné hodnoty a vzhledu při zachování cenové
přijatelnosti.
Navrhujeme, vyrábíme, prodáváme a osazujeme mobiliář nejen
pro obce, městyse a města. Práce nás baví, je příjemné se
setkávat s našimi produkty v ulicích, kde plní svůj účel.
Hledáme vlastní vyjádření estetiky s ohledem na prostor,
do kterého jsou výrobky určeny. Konkurenční produkty
respektujeme a nekopírujeme.
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Materiály a barevnost na našich produktech
Výrobky jsou určeny do prostor s vysokými nároky na odolnost.
Volíme takové řešení, které zaručuje maximum při zachování
cenové přijatelnosti.
Ocel má základní povrchovou úpravu žárovým zinkem ponorem,
který zajišťuje ochranu proti korozi i v dutinách. Výjimečně
u složitých součástí, které nejsou v přímém kontaktu se zemí,
používáme galvanický zinek. Pro žárový zinek doporučujeme a pro
galvanický zinek vyžadujeme následné lakování vypalovanou
barvou. Dvojitou ochranou vzniká tzv. duplexní vrstva, která je
zárukou kvalizy a životnosti až 50 let v exteriéru.
Dřevo používáme převážně akátové, které je velmi tvrdé a odolné
venkovnímu prostředí. Pokud nebude následně prováděna
pravidelná údržba povrchové úpravy, doporučujeme akátové
dřevo ponechat bez nátěru. Dřevo bez nátěru získá postupně
přirozený šedý odstín a není nutné zajišťovat jeho údržbu.
Pokud je požadováno, dřevo ošetřujeme ochranným olejovým
nátěrem.
Další materiály na našich výrobcích
- litinové dílce jsou součástí laviček, košů, orientačních systémů
a informačních tabulí, lakujeme vypalovanou barvou
- bezpečnostní kalené sklo používáme na svislé a střešní výplně
přístřešků
- nerozbitný plný polykarbonát je alternativa svislých výplní na
přístřešcích Tubo
- dutinkový

polykarbonát

najdete

na

střešních

výplních

přístřešků
- smrkovou biodesku používáme na bočnicích a dveřích
cykloboxů, ošetřujeme lazurou
- oboustranně

lakovaný

trapézový

plech

tvoří

střechu

cykloboxu
- nerezová ocel především pro spojovací materiál
Barevnost oceli, litiny a dřeva dle našich vzorníků, po dohodě je
možné zvolit jiné požadované barvy.
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IKS

design / Martin Starý

stojany na kola

Jednoduše vyhlížející, ale do detailu
promyšlená konstrukce stojanu IKS
umožňuje snadno zaparkovat kolo tak,
aby nebylo poškozeno. Vysoké madlo
navíc umožňuje uzamknutí rámu kola.
Stojan na kola IKS umožňuje sestavit
libovolný počet stání v jedné řadě.
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Díky třem opěrným bodům bezpečně fixuje kolo,

Díky stabilitě kola ve stojanu je snadné zaparkování

nezasahuje přitom do brzdových kotoučů ani jiných

kola s dítětem v sedačce nebo se zavazadly. Kolo se

částí kola. Kolo se opírá pouze o plášť.

nemůže převrátit na stranu ani se nijak nevyklání.

IKS ONE - stejný princip parkování kola stvořený pro variabilní sestavení. Jednotlivá stání lze umístit v libovolné
vzdálenosti od sebe, lze sestavit šikmé stání, oboustranné, stání do různých tvarů ...
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Tubo

design / Martin Starý

Robustní, jednoduchý opěrák na kola trubkové
konstrukce. Díky kruhovému tvaru si kola všech
velikostí najdou dva opěrné body pro bezpečnou
stabilitu.

6

stojany na kola

Vincent

design / Michael Tomalík
Martin Starý

stojany na kola

Jednoduchou kovovou konstrukci opěráku na kola
Vincent doplňuje prvek dřeva, který má kromě
estetické funkce zejména praktický význam.
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Cyklobox

boxy na kola

design / Martin Starý

Box pro bezpečnou úschovu kol.

variant y uzamy kání

Robustní ocelový rám uvnitř dveří a tříbodový

- zámek FAB

bezpečnostní uzamykací

- mincovní zámek

systém, to vše chrání

box proti zlodějům.
Zaoblená střecha z trapézového plechu dodá
nejen zajímavý vzhled cykloboxu, ale rovněž
elegantně řeší odtok vody. Smrková třívrstvá
deska na bočnicích a dveřích dotváří specifický
vzhled cykloboxu.

- elektronický zámek
v y bavení
- 2 kolejnice nebo ocelový zinkovaný rošt
- 4 háčky pro zavěšení helmy a zavazadel
- trojzásuvka - pouze u cykloboxů
s elektronickým zámkem (pokud

Uvnitř boxu jsou zabudovány dvě kolenice pro
pohodlné vedení parkovaných kol. Pokud má být
box využitý pro úschovu jiných věcí, např. kočárků,
místo kolejnic je umístěný ocelový rošt.
Boxy lze sestavit do libovolně dlouhé řady a řadu
lze také dodatečně doplňovat o další boxy.
Na výběr tři varianty uzamykání.

nejsou napájeny z VO)
- LED osvětlení s detekcí pohybu - pouze
u cykloboxů s elektronickým zámkem
počet s t ání v jednom c y kloboxu
2
ot v írání d veří
pravé nebo levé
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Spirit

lavičky

design / Petr Starý

Primárním prvkem lavičky Spirit je rovnostranný
trojúhelník. Základnu tvoří podstava z hladkého betonu.
Tato betonová podstava je krytá dřevěným sedákem nebo
může být využita jako nádoba na rostliny. Mezi betonové
základny lze vložit dřevěné lichoběžníkové sedáky. Ty se
mohou z trojúhelníkové základny rozbíhat do jednoho,
dvou nebo tří směrů a dále na sebe navazovat další
betonovou podstavou, která skýtá opět stejné možnosti
napojování.

50 0

mm

Lichoběžníkový sedák tvoří pomyslné
trojúhelníky. Na výběr ve třech délkách.

50
0m
m

10

1000 / 1500 / 2000 mm

V síti rovnostranných trojúhelníků si můžete představit
v podstatě jakýkoliv tvar a přesně v takovém tvaru lze
poskládat i lavičku.
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Foca

design / Martin Starý

Atraktivní parková lavička, jejíž elegantní tvar zapadne
téměř do každého venkovního prostoru. K vytvoření
působivého

vzhledu

využívá

spojení

tří

tradičních

materiálů - litiny, oceli a dřeva. Dokonalé zaoblení
sedákových i opěrkových latí zaručuje maximální pohodlí
a bezpečnost.
Ve spojení s ostatními prvky mobiliáře Foca pomáhá
utvořit půvabný venkovní prostor.
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lavičky a stoly

Délka

Variant y

lavičky: 600 / 1300 / 1700 mm
stůl: 600 / 1300 / 1700 mm
s op ěradlem

b ez op ěradla

s t ůl
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Foca oblouková
design / Martin Starý
Obloukové lavičky Foca vytvoří z odpočinkového
místa příjemný komunikační prostor. Aby si byli lidé
blíže, můžeme utvořit půlkruh, ucelený kruh nebo
dokonce spirálu. Nebo naopak můžeme lavičku
nechat jenom tak se pozvolna vlnit prostorem.
Fantazii se meze nekladou a laviča Foca promění
obyčejný venkovní prostor v zajímavý a nevšední.

Vnitřní poloměr sedáku
500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm
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lavičky

Lomeno
Lavičky

Lomeno

tvoří

díky

lavičky

design / Michael Tomalík

promyšleně

ohýbané

konstrukci jedinečný prvek mobiliáře. Zároveň tyto
důmyslné ohyby oceli zaručují lavičce vysokou pevnost
a odolnost při malé hmotnosti. Široký sedák i opěradlo
z dřevěných desek zajistí maximální pohodlí.
Lavičky Lomeno podtrhnou moderní vzhled venkovních
prostor, ale také např. nákupních center.

Variant y

s op ěradlem

Délka
600 / 1400 / 1800 mm

bez op ěradla
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Iconi

lavičky a stoly

design / Martin Starý

Řada mobiliáře Iconi je inspirovaná klasickým tvarem

Různé varianty a délky tohoto Ikonicky tvarovaného

oblíbených laviček z časů dávno minulých, avšak

mobiliáře

v moderním provedení. Ohýbaná trubková konstrukce

na

a hustě osazené dřevěné lamely zaručují pohodlí

i na dětská na hřiště. Krásně však vynikne také na

a pevnost.

terasách a zahradách rodinných domů.

Variant y

Délka

nabízí

veřejná

mnoho

prostranství,

možností
do

pro

parků,

na

lavičky: 595 / 1200 / 1800 mm
stůl: 595 / 1200 / 1800 mm
s opěradlem
s podr učkami
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s opěradlem
bez podr uček

bez opěradla
bez podr uček

s t ůl

lehátko

umístění
náměstí
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Vincent

lavičky a stoly

design / Michael Tomalík
Martin Starý

Lavičky a stoly Vincent svým detailním zpracováním

Lavičky lze pomocí rozšiřujících dílů sestavovat do

působí jednoduše a moderně. Robustní vzhled i pevnost

libovolně dlouhých linií.

jim dodává masivní ocelová konstrukce a dřevěné desky.

Lavičky bez opěradla a bez područky také jako rohové

Příjemný dojem dotváří také dřevo na područkách

a lze z nich vytvořit i uzavřenou sestavu ve tvaru čtverce

laviček.

nebo obdélníku.

Variant y

s opěradlem
s podr učkami

bez opěradla
s podr učkami

s opěradlem
bez podr uček

bez opěradla
bez podr uček

roh bez opěradla
bez područek

Variant y roz šiř ujících dí lů lav iček V incent

s opěradlem
s podr učkami
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bez opěradla
s podr učkami

s opěradlem
bez podr uček

bez opěradla
bez podr uček

roh bez opěradla
bez područek

s t ůl
4 nohy

s t ůl
2 nohy

s t ůl
1 noha
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Beata

design / Radek Otevřel

Lavičky Beata tvoří tři linie přecházející plynule
z kovového prvku do dřeva. Robustní ocelová konstrukce
i masivní dřevěný sedák zaručují její vysokou odolnost
a pevnost. Kompaktní čístý vzhled předurčuje lavičky
Beata k umístění do moderních venkovních prostor,
na náměstí, do parků i do nákupních center.

Délka
1500 / 2000 mm
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lavičky

Gratella

design / Radek Otevřel

lavičky

Lavičky Gratella jsou složené z pravidelně se střídajících
rozměrově stejných profilů dřeva a oceli. Tím dostávají
atraktivní
i

vzhled,

historických

který

se

prostorech.

v

moderních

Umístěním

uplatní

dřevěných

sedákových lamel na výšku působí lavičky vzdušně
a zároveň se zvyšuje jejich pevnost a odolnost.

Délka
1600 mm
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Tubo

lavičky a stoly

design / Radek Otevřel
Martin Starý

Lavičky Tubo zaručují svými oblými tvary vysokou
bezpečnost a jsou proto často využívané na dětská hřiště
a odpočívky v přírodě, na cyklistických trasách, v parcích
i na návsích. Pevná ohýbaná ocelová konstrukce snadno
odolá vandalům a příjemně zaoblená prkna v rozích
sedáku i opěradla podtrhují organický tvar lavičky.
Doplnit lze mnoha dalšími prvky řady mobiliáře Tubo.

Délka

Variant y

lavičky: 1700 / 2120 mm
stůl: 1460 / 1880 mm
s op ěradlem
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bez op ěradla

s t ůl

Vincent

design / Michael Tomalík
Martin Starý

Elegantní odpadkové koše Vincent jsou tvořeny čistými

odpadkové koše

Variant y

plochami kovové konstrukce, do které jsou vsazeny
lamely z masivního dřeva. Jednoduché hranaté tvary
výborně zapadají do moderních částí měst a obcí.
Nejsou nápadné, pouze citlivě dotváří daný prostor.
s e s t ř í škou

bez s t ř í šk y

Obě varianty v provedení
bez popelníku nebo
s popelníkem.
Objem

71 litrů
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Tubo

odpadkové koše

design / Martin Starý

Odpadkový koš Tubo válcového tvaru vyrábíme v mnoha
variantách. U dřevěných košů je ocelová konstrukce
obložená dřevěnými lamelami, plášť celokovových košů
je tvořen z ocelových kulatin.

Variant y

dře věný
s v í kem

Objem
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dře věný
s v í kem
a s popelní kem

50 litrů

celokovov ý
s v í kem

dře věný
bez v í k a

celokovov ý
bez v í k a

Foca

design / Martin Starý

odpadkové koše

Odpadkový koš Foca je díky svému tvaru a kombinaci
tří tradičním materiálů - oceli, litiny a dřeva oblíbeným
prvkem do historických i moderních prostor.
Objem

50 litrů
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Foca

design / Martin Starý

venkovní květináče

Venkovní nádoby na květiny Foca pomohou rozzářit
každý

prostor.

Ocelová

konstrukce

s

dřevěným

obložením. Žardiniéry Foca vyrábíme také v provedení
se systémem samozavlažování pro jednodušší péči o
rostliny.
Rozměr y (š x d x v)

Variant y

S:

500 x 500 x 520 mm

M: 1200 x 500 x 520 mm
S
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M

L

L : 1200 x 1200 x 700 mm

Všechny varianty také v provedení
se samozavlažováním.

Escape

mříže ke stromům

Ochranná mříž ke stromu z šedé litiny kruhového nebo
oválného tvaru. Komplet se skládá z litinové mříže
a ocelového svařovaného rámu, do kterého se mříž
přišroubuje a zajistí tím proti krádeži.
Mříž o průměru 1500 mm může sloužit i jako pojezdová

Variant y

do hmotnosti 3,5 t. Její ocelový rám je vyšší a v celé ploše
více vyztužený.
Na přání zákazníka je možné odlití mříže s vlastním
logem nebo erbem.

k r uh
ø 10 0 0 mm

ovál
15 0 0 x10 0 0 mm

k r uh
ø 15 0 0 mm
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Beata
Pítko Beata hranatého tvaru pro poskytnutí pitné
vody na veřejných prostranstvích.
Pítka jsou vybavena tlakovým ventilem, voda
po stisknutí po nějakou dobu teče a následně se
sama zastaví.
Součástí pítka je litinová odtoková mříž.
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pítka

Escape

pítka

Pítko Escape válcového tvaru vhodné do parků, na
hřiště, na náměstí ...
Pítka jsou vybavena tlakovým ventilem, voda
po stisknutí po nějakou dobu teče a následně se

Variant y

sama zastaví.
Součástí pítka je kruhová nebo půlkruhová litinová
odtoková mříž. Mříž stejného vzhledu vyrábíme také
jako ochrannou mříž ke stromům.

k r uhová
mř í ž

půlk r uhová
mř í ž
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Tubo

plakátovací plochy

Plakátovací plocha poskytne volný prostor pro všechny,
kteří chtějí něco nabídnout, oznámit nebo nalézt. Je to
navíc dobrý způsob, jak tyto informace koncentrovat
na stanovená místa a omezit tím vylepování plakátů
na místa, která chcete zachovat čistá.

Plakátovací plochy je možné na sebe napojovat
a sestavovat tak řadu nebo je rozmístit do různých
Rozměr y v ý lepové plochy
1250 x 1250 mm

konfigurací.

1950 x 1250 mm
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