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Volně stojící / možnost kotvení k zemi 

Materiál: železobeton, masivní smrkové dřevo o rozměru 32x145x1500 mm

Rozměry: 150x60x83 cm, výška sedáku: 44 cm, hmotnost: 70 Kg

Určena pro celoroční umístění ve veřejných prostorech

Více informací o výrobcích na www.vyroba-advas.cz

Betonová lavička ADVAS LOP

Perfektní kombinace moderního designu, materiálů a výrobních technologií. Výsledkem těchto 
spojení je lavička, která poskytuje nejen pohodlí, ale také vysokou úroveň estetiky. Velmi pevné
železobetonové podstavce jsou zpracovány do nejmenšího detailu v kvalitě hladkého 
pohledového betonu.

Masivní smrkové dřevo je ošetřeno Primalex fungicidním napouštědlem proti plísním a 
dřevokazným houbám a dále barevně upraveno syntetickou tenkovrstvou lazurou Primalex, 
která se vsakuje hluboko do struktury dřeva. Tím je dřevo důkladně impregnováno a velmi dobře 
odolává povětrnostním vlivům i mechanickému opotřebení. Důkazem toho je srážení kapek
vody na povrchu dřeva a jejich stékání jako například na navoskované karoserii automobilu.
čelní konce prken jsou navíc ošetřeny bezbarvým uzavíracím nátěrem značky Sayerlack. Tato 
úprava snižuje rozsah rozpraskání konců prken lavičky důsledkem sesychání dřeva v letních 
měsících.

V podstavcích jsou při výrobě zalité hmoždinky do kterých se pomocí zinkovaných vrutů o
rozměru 6x80 mm každé prkno přichytí. Každé prkno velmi pevně drží 4 vruty. Dále jsou prkna 
na beton přilepena konstrukčním lepidlem Den Braven dřevo-beton třídy 60A. Vznikne tak velmi 
pevné a odolné spojení prken lavičky a jejich podstavců. Lavička se ani po letech nerozkýve a její 
konstrukce je tuhá.

Kotvení lavičky je možné pomocí tzv. kotvícího adpatéru. Je to navrtaná žárově zinkovaná 
ocelová pásovina o rozměru 40x5 mm, kterou je možné přišroubovat mezi nohy každého postavce. 
Přes tento adaptér je možné lavičku přišroubovat k zemi do připravených betonových základů. 
Tyto betonové základy je možné u nás objednat a na určeném místě je pouze zakopat do země.
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