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Jak dobře dojet? 
Aspoň na chvíli zastavit.
Ať už je řeč o cestě po silnici, dálnici  
či turistické trase, řešení může být 
stejné — odpočinek v kostce Leva 
Public rest. 

Základem je kostka. Tvarově čisté  
a  jednoduché řešení, které si říká 
o  instalaci doplňků, případně spojo-
vání jednotlivých modulů. Kostky tak  
mohou plnit více rolí. Když je sklou-
bíte s bytelnými materiály, odolným 
mobiliářem a pohodlným sezením, 
je na světě univerzální veřejné místo 
k odpočinku. 
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Původní Leva je produktem partnerské 
firmy Egoé Life. Ta ji primárně nabízí 
pro privátní sektor, jako jsou zahrady  
či firemní nádvoří. Značka mmcité+  
si systém přizpůsobila pro aplikaci 
ve veřejném prostoru. Právě tam totiž 
směřují všechny její produkty.  
Leva Public se od svého vzoru liší  
především materiály a jinou škálou 
odolného vybavení.

Nápad
inspirace v zahradě  





První kusy se objevily na dvou čerpa-
cích stanicích EuroOil na dálnici D1 
poblíž Křenovic. Šlo o pilotní projekt. 
Na obou stranách dálnice byly insta-
lovány dva moduly s lavicemi a stoly  
winkl. Vybavení doplňuje ještě nekry-
té posezení. Následně přišel úspěch 
v  soutěži vyhlášené firmou Čepro, 
která síť stanic EuroOil provozuje.  
Celkem jde o čtyřicet míst po celé 
České republice. 
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Již  
brzy

Kostky Leva Public jsou svým charak-
terem otevřeným systémem. Vhodnou  
volbou doplňků, materiálů a vzájem-
ným spojováním modulů lze vyřešit 
další konkrétní problémy ve veřejném 
prostoru — od městské zástavby přes 
dopravní infrastrukturu až po zázemí 
pro sport, volný čas a cestovní ruch. 

Varianty
když jedna nestačí 

Pokud jsou požadavky vyšší, je mož-
né kostky zdvojovat, případně doplnit 
o samostatný blok sezení. Systém lze 
kombinovat s různými druhy podlah, 
střech a bočnic.



Rozměry 
Základ tvoří rám s půdorysem 2 220 × 2 220 milimetrů a celkovou 
výškou 2 400 milimetrů. 

Konstrukce 
Pro instalaci do veřejného prostoru je použito odolné modřínové 
dřevo, případně ocelová konstrukce. 

Ochrana 
Veškeré ocelové díly jsou chráněny zinkováním, v konstrukci jsou 
navíc použity i hliníkové prvky.  

Mobiliář 
Lavice a stoly jsou z řady winkl, která je prověřena náročným dráž-
ním prostředím. Mobiliář je soustředěn v kostce, variantně ale může 
vystupovat i mimo její půdorys či vytvářet solitérní doplňkové pose-
zení.   

Zastřešení 
Zastřešení je trojího typu. K dispozici je řešení s plnou konstrukcí, 
dřevěným roštem či ve formě zelené střechy s vegetací. 

Zástěny 
Boční stěny mohou být zavětrovány dřevěnými prvky či podle po-
žadavku investora potištěnou tkaninou. Použít lze i funkční zástěny 
– například lezeckou stěnu či křídovou tabuli. V takovém případě do-
poručujeme doplnit o gumovou dopadovou plochu.

Doplňky 
Na místě je pak Leva Public Rest doplněna dalším mobiliářem, jako 
jsou koše na tříděný odpad či stojany na kola. 

Para—
metry

Leva v kostce
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Materiály
základ pro maximální životnost

Konstrukční ocel 
Ocelové díly jsou vyrobeny ze svařitelné nelegované konstrukční  
oceli se zaručenou chemickou čistotou. Standardní povrchová a pro-
tikorozní ochrana je řešena pozinkováním a vypálením polyesterové 
práškové barvy. Kombinace těchto technologií vykazuje synergický 
efekt pro násobně delší životnost.  

Sibiřský modřín 
Pochází ze sibiřských lesů, kde klimatické podmínky zaručují pomalý  
růst stromu. V důsledku toho dřevo získává pevnou texturu a vysokou  
hustotu, je tedy ideální pro exteriérové použití.  
Dřevo navíc prochází sušárenskou komorou, což zaručuje rozměro-
vou stabilitu a minimalizuje výskyt problémů po montáži. 

Polykarbonát 
Pro přístřešky je používán komůrkový polykarbonát. Desky s jed-
nostranným filtrem proti UV záření zajišťují mimořádnou odolnost 
vůči stárnutí vlivem klimatických podmínek. Tyto plastové desky 
jsou dostupné v mléčném, opálovém či bronzovém odstínu s dosta-
tečnou propustností světla a zároveň poskytujícím polostín. 
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LEVP112 / LEVP117 444 × 222 × 240 cm

LEVP114 / LEVP119 444 × 222 × 240 cm

LEVP113 / LEVP118 333 × 222 × 240 cm

LEVP120 / LEVP125 436 × 222 × 240 cm

LEVP110 / LEVP115 222 × 222 × 240 cm LEVP111 / LEVP116 333 × 222 × 240 cm

LEVP121 / LEVP126 547 × 222 × 240 cm LEVP122 / LEVP127 658 × 222 × 240 cm

LEVP123 / LEVP128 547 × 222 × 240 cm

LEV610 222 × 222 × 93 cm

LEV630 658 × 222 × 93 cm

LEVP124 / LEVP129 658 × 222 × 240 cm

LEV620 222 × 121 × 93 cm

Základní kostka modulárního systému 
je k dipozici ve dvojím materiálovém 
provedení. V názvu je možnost volby 
barevně odlišena: 
    dřevo 
    kov

Instalaci systému Leva Public lze řešit 
kotvením či volným položením na při-
pravenou plochu.

Zelenou střechu lze 
kombinovat pouze 
s kovovým rámem.
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LEV520 207 × 207 × 7/51 cm

LEV500 207 × 207 × 2,8/10 cm

LEV530 207 × 207 × 4/10 cm

LEV404 222 × 222 × 12 cm

LEV410 206 × 224 × 7 cm

LEV430 206 × 224 × 7 cm

LEV420 206 × 224 × 7 cm

LEV440 206 × 224 × 7 cm

LEV450 206 × 224 × 0,2 cm

LEV402 207 × 207 × 3,2/4,5 cm LEV403 226 × 222 × 22 cm

Zelenou střechu lze 
kombinovat pouze 
s kovovým rámem.
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