
výroba zahradního nábytku, kovovýroba

561 66, T

telefon/fax: 465 635 955

www.kovokrab.cz

ìchonín 113

Kovo Krab

Vážení zákazníci, doufáme, že a� si vyberete 

jakýkoliv náš výrobek, budete s ním dlouho 

spokojeni a budete se k naší firmì stále vracet, 

protože náš sortiment neustále rozšiøujeme.

Veškerý zahradní nábytek je opatøen plastovými chránièi na døevìné 

podlahy a dlažby. Rovnìž povrchové úpravy mùžeme konzultovat pøímo se 

zákazníkem a podle jeho pøání jsme schopni vyhovìt jakýmkoli požadavkùm. 

Ceníky, které máme na našich internetových stránkách k dispozici platí pro 

nábytek ve standardních rozmìrech a a bìžném barevném provedení.

Plohovací lehátko rozkládací se stoleèkem

190/78/55-110cm (d/š/v)

Oválný stùl pevný |  160/76/78cm (d/š/v)

Kromì zahradního nábytku vyrábíme též kované a zameènické kovové 

díly, brány a železné møíže. Dodávku plotù a møíží mùžeme zajistit vèetnì 

návrhu i s montáží. Zednické práce naše firma neposkytuje.

Køeslo s oblými madly

více informací a objednávky 
www.kovokrab.cz

Køeslo skládací

Stohovací køeslo Židle skládací

Kulatý stùl 84-120cm/78cm (prùmìr/v)

Stùl ètvercový s oddìlávací deskou 

akátové døevo 78cm/100x100cm (výška/rozmìry)

Zahradní nábytek
pro využití Vašeho volného èasu

Rùzné typy ozdobný rámù na plastové truhlíky



Pro mìsta a obce vyrábíme po vzájemné dohodì konstrukce  (nejèastìji 

u lavièek) upravené. Napø. nohy ve spodní èásti mají buï oka na øetìz, 

nebo otvory na šrouby kterými je možno lavièku pøipevnit do zemì, 

pøípadnì má tato noha navaøený držák do betonu.

Lavièka s madly  |  150/84/68cm (d/š/v)

Houpací lavièka velká | 300kg/200/120/190cm (nosnost/d/š/v)

Veškeré rozmìry se dají po konzultaci s naším technologem upravit.

 Dále mùžeme nabídnout výrobu zahradního nábytku podle návrhù 

zahradních architektù. 

Stohovací souprava se skládacím stolem

Již 10 let Vám naše firma dodává veškerý zahradní nábytek pro využití 

volného èasu. Naše výrobky a to vèetnì houpaèek mají kovovou konstrukci 

otryskanou do surového stavu a poté nastøíkanou práškovou barvou 

v odstínu“Støíbrná Antika“(èerná barva se støíbrnými glytry), která je 

ve venkovní variantì. Na této konstrukci jsou našroubovány pozinkovanými 

(nerezovými) šrouby latì a to v nìkolika provedeních:

Smrkové provedení - nejprodávanìjší varianta, kdy jsou latì 

natøeny lazurou v rùzných barevných odstínech.

Dub - tato možnost je pro ty,kteøí chtìjí odolnìjší døevo 

než smrk a zároveò ho chtìjí v rùzných barevných tónech

Varianta s akátovým døevem. Toto døevo odolává povìtrnostním 

vlivùm stejnì dobøe jako napø. teakový nábytek. Jelikož akát nelze 

natøít žádnou z dostupných barev, je ošetøen speciálním olejem, 

který dostane zákazník k výrobku. 
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Kovo Krab
O kvalitách našich výrobkù se pøesvìdèila již øada 

zákazníkù od jednotlivcù až po øadu mìst a obcí.
Polohovací lehátko rozložené

Lavièka malá   |  150/62/82cm (d/š/v)

Houpaèka malá se dvìma odkládacími stoleèky

300kg/205/140/165cm (nosnost/d/š/v)

Pivní souprava

Lavice skládací

Souprava se ètvercovým stolem - akátové døevo
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