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Zahradní zastřešená lavice 
 
Vážení,  
předkládáme vám nový výrobek, který byl vyvinut firmou Petr Havlíček a svojí koncepcí byl navržen tak, aby 
splňoval ty nejpřísnější parametry kvality, designu a užitných vlastností požadovaných uživatelem. Smyslem 
našeho podnikání je trvalý inovační proces, v jehož průběhu si klademe za cíl neustále posouvat pomyslnou 
laťku designu výš, a tím vyplňovat chybějící mezery na trhu a nabídnout to, čeho konkurence není schopna.   
 
Jedná se o zakrytý sedací set, vhodný jak pro rodinné zahradní posezení s přáteli, tak pro využití pro veřejná 
prostranství, parky k odpočinku a relaxaci a rovněž jako doplněk k dětským hřištím, na kterých se většinou 
zapomíná na přítomnost rodičů.  
Lze jej také využít jako stravovací set u restaurací, benzinových pump, ale i ve sportovních areálech a 
odpočívadlech kolem turistických cyklostezek. 

 
 

 
 
Design:  Autorem koncepčního designového pojetí je návrhář a designer Petr Havlíček. 
 
Konstrukce: Celá masivní konstrukce je navržena tak, aby svojí tuhostí a celkovou koncepcí byla schopna 
odolat i velkému provoznímu zatížení a povětrnostním podmínkám. 
  
Materiál: Sedací set lze vyrobit z následujících materiálů dle požadavku zákazníka: dub, buk, jasan, javor, 
borovice, smrk, modřín nebo exotické dřeviny: teak, jatoba. Požadavkům zákazníka lze přizpůsobit i druh 
střešní krytiny, tak, aby zapadala do koncepce svého okolí. Šindel, tašky, plech atd.  
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Povrchová úprava: Na celou konstrukci je aplikována velmi kvalitní povrchová úprava v šesti základních 
odstínech dle výběru a požadavků zákazníka. Jedná se třívrstvou aplikaci, složenou z protiplísňové 
impregnace s voskovým efektem, s obsahem fungicidů a insekticidů proti plísním, houbám a hmyzu, 
s barevnou pigmentací, které zachycují UV záření a brání tak znehodnocení dřeva. Další dvě vrstvy se nanáší 
transparentním lakem s voskovým efektem a UV filtrem, který také chrání dřevo proti znehodnocení. 
Obsahuje polotransparentní pigmenty, které ale nekryjí přirozenou kresbu dřeva. Kvalita použité povrchové 
úpravy je prověřena desetiletým zátěžovým testem prováděným firmou Petr Havlíček.  
 
Rozměry: Maximální rozměr konstrukce lavice - 2450x2620x1950 mm (VxŠxH), základna má rozměry 
2320x1800 mm (ŠxH) 
 
Cena: 62 000,-Kč bez DPH, cena je bez dopravy a případné montáže. 
 
Detaily: 

   
 

   
 

   
 
Naše certifikáty a ocenění: 

 

           


