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Jsme hrdí na to, že se můžeme podílet na vzhledu našich měst a obcí. Ať už se jedná 
o malou vísku nebo městský parter pulzujícího velkoměsta. Snažíme se, abyste se 
na veřejném prostranství cítili stejně tak dobře jako u vás doma. STREETPARK jsou 
designové výrobky, které probudí vaše city.

Každá obec či město jsou pro nás stejně důležité. Ke každému projektu přistupujeme 
tak, aby veřejný prostor, na kterém máme možnost se podílet, byl dobře vyřešen nejen 
z hlediska požadované funkce, ale aby náš mobiliář kultivoval veřejný prostor. Netvoříme 
módní výstřelky, ale propracovaná řešení vhodná téměř pro každou lokalitu. Nechceme 
zaujmout lacinou extravagancí, vyrábíme mobiliář nadčasový, který osloví uživatele nyní 
i po letech. Snažíme se, aby zákazník získal v našich výrobcích dlouhodobou hodnotu.

Městský mobiliář jsme začali navrhovat v rámci designového studia BLACKBOX. Naše 
návrhy jsme začali i realizovat a postupně jsme naši produkci rozšířili v plnohodnotný 
vývoj a výrobu mobiliáře. Od 1.1.2018 jsme městský mobiliář vyčlenili pod nově vzniklou 
společnost STREETPARK. V městském mobiliáři dodávaném pod touto značkou bude 
i nadále vždy na prvním místě funkční design a kvalita. Oddělujeme část našich služeb 
a dáváme jim nové jméno. Zůstává vše ostatní, na co jste byli zvyklí a proč jste si naše 
exteriérové výrobky oblíbili. 
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PARKOVÉ LAVIČKY

NÁDOBY NA ZELEŇ

ODPADKOVÉ KOŠE

INFORMAČNÍ NOSIČE

STOJANY NA KOLA

STOLY

ZASTÁVKOVÉ PŘÍSTŘEŠKY

PÍTKA A FONTÁNY

STROMOVÉ MŘÍŽE

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY 



Navrhujeme městský mobiliář 
odpovídající 21. století. Dodáváme 
mobiliář nadčasový, který osloví 
uživatele nyní i po letech. Snažíme 
se, aby zákazník získal v našich 
výrobcích dlouhodobou hodnotu.

Krásné je to, co je funkční. 
Vyrábíme městský mobiliář, 
který bezvadně slouží ke svému 
pravému účelu – k relaxaci, úkrytu 
před nepřízní počasí, navigaci 
a informovanosti návštěvníků 
a udržení čistoty veřejných 
prostranství.

Design našich výrobků zajišťuje 
jejich univerzální použití. Pokud to 
ale bude opravdu nutné, můžeme 
upravit rozměry, barevnost 
nebo i použité materiály tak, aby 
městský mobiliář přesně splňoval 
Vaše představy.

DESIGN FUNKČNOST FLEXIBILITA



Svoji funkci mohou bez problémů 
plnit jen produkty, které jsou 
vyrobené z kvalitních materiálů, 
mají vhodnou konstrukci 
a promyšlené sebemenší detaily. 
Sázíme na kvalitu, která při 
správné údržbě zajistí životnost 
městského mobiliáře po 
desetiletí.

Usilujeme o to, aby mobiliář 
dotvářel estetickou hodnotu 
daného místa. Tím, že netvoříme 
módní výstřelky, ale propracovaná 
řešení vhodná téměř pro 
každou lokalitu, se mobiliář 
značky STREETPARK hodí i do 
historických center měst.

Jako jedna z vůdčích firem v oboru 
nemůžeme usnout na vavřínech. 
Proto jsme otevřeni novým 
nápadům jak z řad designérů 
a architektů, tak i investorů. Právě 
společným nalézáním nových 
řešení můžeme posunout vývoj 
oboru zase dále.

KVALITA UPLATNĚNÍ OTEVŘENOST



Jsme si vědomi, že právě 
kvalifikovaní a pro věc nadšení 
odborníci mohou svými výrobky 
probudit vaše CITY.
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nutné, upravíme rozměry, barevnost nebo i  materiálové složení 
tak, aby městský mobiliář přesně splňoval vaše představy. 

I přes maximální používání nejmodernějších CNC technologií je 
stále při výrobě našeho mobiliáře využíváno velké množství ruční 
práce. Zakládáme si na řemeslné zručnosti našich pracovníků při 
výrobě jednotlivých komponent i jejich montáži, tak na odbornosti 
montérů při instalaci hotových výrobků v místě jejich určení.
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Není pro nás malý projekt. 
Stejné úsilí věnujeme dodávce 
kompletního mobiliáře pro velké 
město jako i instalaci několika 
laviček v malé obci.
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www.streetpark.cz


