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Podstawą dobrze funkcjonującej przestrzeni publicznej jest jak najlepsze 
dopasowanie jej do potrzeb użytkowników. Doskonale rozumiemy, że każda 
przestrzeń jest zupełnie inna i wymaga zaprojektowania na nowo dlatego 
nasze rozwiązania pozwalają na dopasowanie ich do konkretnych warunków. 
Produkowane przez nas meble posiadają budowę modułową, która pozwala na 
zmianę rozmiaru mebla a także na zmianę funkcjonalności.



Jedną z naszych głównych kompetencji jest produkcja 
własnych paneli fotowoltaicznych. Opracowane przez 
Enovio metody produkcji pozwalają na dostosowanie 
rozmiaru paneli do małej architektury. To sprawia, że 
projektowane przez nas produkty są niepowtarzalne, 
a wielkość paneli jest dostosowywana do wybranych 
funkcjonalności. 

Produkty Enovio mogą być dostosowywane do 
indywidualnych potrzeb. Wyposażenie ławek zależy 
od specyfikacji zamówienia. Standardowo każdy 
produkt wyposażony jest w akumulator i ładowarki USB, 
ponadto meble mogą być wyposażone w czujnik smogu, 
ładowarkę indukcyjną, wyświetlacz, podświetlany moduł 
reklamowy, sensor publiczności oraz głośnik. 





Materiały

Ławka z oparciem

Wymiary

Wyposażenie

Specyfikacja 
techniczna

moc paneli fotowoltaicznych: 140 Wp
pojemność akumulatorów: 51 Ah
temperatura pracy ławki: od -20C do +60C 
2x port USB o napięciu 5V i natężeniu 2A
Ładowarka bezprzewodowa w standardzie QI

długość całkowita: 2150mm
głębokość całkowita: 695mm
wysokość całkowita: 930mm
głębokość siedziska  460 mm
wysokość siedziska 430 mm

Panel fotowoltaiczny | akumulator | 2x port 
USB | ładowarka indukcyjna w standardzie Qi | 
oświetlenie LED | moduł Wifi | Czujnik smogu | 
Podłokietniki 

Rama: stal czarna lakierowana w kolorach RAL
Siedzisko drewniane: robinia akacjowa / buk
 

Ławka z oparciem to podstawowy produkt w 
gamie. Charakteryzuje się prostotą co sprawia, 
że ławka może w łatwy sposób zintegrować 
się z przestrzenią miejską bez niepotrzebnego 
zwracania na siebie uwagi. Drewniane siedzisko i 
klasyczny wygląd sprawiają, że produkt doskonale 
sprawdzi się w parku czy na miejskiej starówce.

Radial 
Ławka z oparciem



Ławka z oparciem  - rozmieszczenie elementów

Ławka z kolekcji Radial podobnie jak pozostałe 
produkty Enovio została zaprojektowana z 
naciskiem na wygodę użytkowania. Ergonomiczne 
siedzisko z drewnianym wykończeniem daje 
miejsce dla 4 osób. Ładowarki umieszczone 
zostały w bezpiecznym miejscu, bl isko 
podłokietnika. Dzięki temu użytkownik może 
bezpiecznie odstawić ładowane urządzenie. 



Materiały

Ławka do pracy

Wymiary

Wyposażenie

Specyfikacja 
techniczna

moc paneli fotowoltaicznych: 80 Wp
pojemność akumulatorów: 51 Ah
temperatura pracy ławki: od -20C do +60C 
2x port USB o napięciu 5V i natężeniu 2A
Ładowarka bezprzewodowa w standardzie QI

długość całkowita: 2000mm
głębokość całkowita: 500mm
wysokość całkowita: 2300mm
głębokość siedziska  400 mm
wysokość siedziska 430 mm

Panel fotowoltaiczny | akumulator | 2x port 
USB | ładowarka indukcyjna w standardzie Qi | 
oświetlenie LED | moduł Wifi | Czujnik smogu | 
Wyświetlacz

Rama: stal czarna lakierowana w kolorach RAL
Siedzisko drewniane: robinia akacjowa / buk
 

Radial 
Ławka do pracy

Ławka do pracy to wielofunkcyjny produkt odpo-
wiadający na obecne potrzeby nowoczesnych 
miast. Połączenie stołu, ławki oraz funkcji smart 
sprawia, że ławka tworzy doskonałe miejsce do 
spędzania czasu, odpoczynku, pracy czy wspól-
nego posiłku. 



Materiały

Słupek miejski

Wymiary

Wyposażenie

Specyfikacja 
techniczna

moc paneli fotowoltaicznych: 80 Wp
pojemność akumulatorów 51 Ah
2x port USB o napięciu 5V i natężeniu 2A
Ładowarka bezprzewodowa w standardzie QI

Szerokość całkowita: 1000mm
głębokość całkowita: 600mm
wysokość całkowita: 2300mm
wysokość blatu: 1050 mm

Panel fotowoltaiczny | akumulator | 2x port 
USB | ładowarka indukcyjna w standardzie Qi | 
oświetlenie LED | Czujnik smogu

Rama: stal czarna lakierowana w kolorach RAL

 

Radial 
Słupek miejski

Słupek z kolekcji Radial to produkt dający wiele 
możliwości. Podstawową jego funkcją jest 
ładowanie urządzeń mobilnych, pozwala na 
szybkie uzupełnienie baterii w trudnodostępnych 
miejscach. Blat dostosowany jest do pozycji 
stojącej, zachęca do, krótkich odpoczynków i 
nieformalnych spotkań. 



EcoCity 
system System EcoCity to zestaw modułowych mebli miejskich.

Został opracowany tak, aby w elastyczny sposób 
dopasować się do każdej przestrzeni. Zestaw mebli 
składa się z ławki niskiej, ławki z oparciem oraz stołu.
Produkty dodatkowo mogą być wzbogacone o 
funkcjonalny stojak rowerowy dla 3 rowerów. Każdy z 
produktów wykończony jest wysokiej jakości drewnem, 
dzięki czemu siedzisko nie nagrzewa się i pozostaje 
przyjazne dla użytkownika.  

EcoCity



EcoCity

EcoCity 
system



EcoCity 
ławka niska Materiały

Ławka niska

Wymiary

Wyposażenie

Specyfikacja 
techniczna

długość całkowita: 1650 mm
głębokość całkowita: 1150 mm
głębokość siedziska: 850 mm
wysokość całkowita: 440 mm
wysokość siedziska 440 mm

Panel fotowoltaiczny | akumulator | 2x port 
USB | ładowarka indukcyjna w standardzie Qi 
| oświetlenie LED | moduł Wifi wyposażony w 
zarejestrowaną kartę SIM | Czujnik smogu | 
Podłokietniki 

Rama: stal czarna lakierowana w kolorach RAL
Siedzisko drewniane: robinia akacjowa / buk
 

moc paneli fotowoltaicznych: 40 Wp
pojemność akumulatorów: 17 Ah
temperatura pracy ławki: od -20C do +60C 
1x port USB o napięciu 5V i natężeniu 2A

Ławka niska jest podstawowym elementem 
systemu. Szerokie siedzisko bez dodatkowego 
oparcia pozwala usiąść na ławce z każdej strony.
Ławki można w łatwy sposób łączyć ze sobą, 
co pozwala na duże możliwości w aranżowaniu 
przestrzeni miejskiej. 



Materiały

Wymiary

Wyposażenie

Specyfikacja 
techniczna

Panel fotowoltaiczny | akumulator | 2x port USB | 
oświetlenie LED 

Rama: stal czarna lakierowana w kolorach RAL
Siedzisko drewniane: robinia akacjowa / buk
 

moc paneli fotowoltaicznych: 80 Wp
pojemność akumulatorów: 51 Ah
temperatura pracy ławki: od -20C do +60C 
2x port USB o napięciu 5V i natężeniu 2A

długość całkowita: 2050 mm
głębokość całkowita: 1150 mm
wysokość całkowita: 920 mm
głębokość siedziska  460 mm
wysokość siedziska 430 mm

Ławka to produkt o wielu możliwościach, który 
pozwala na kształtowanie przestrzeni miejskiej 
poprzez dodawanie kolejnych modułów. Ławkę 
można w łatwy sposób doposażyć w funkcjonalny 
stojak rowerowy lub zestawić z kolejną ławką.

Ławka z oparciem

EcoCity 
ławka z oparciem



Materiały

Stół

Wymiary

Wyposażenie

Specyfikacja 
techniczna

Panel fotowoltaiczny | akumulator | 2x port 
USB | ładowarka indukcyjna w standardzie Qi 
| oświetlenie LED | moduł Wifi wyposażony w 
zarejestrowaną kartę SIM | Czujnik smogu | 
Podłokietniki 

Rama: stal czarna lakierowana w kolorach RAL
Siedzisko drewniane: robinia akacjowa / buk
 

moc paneli fotowoltaicznych: 40 Wp
pojemność akumulatorów: 30 Ah
temperatura pracy ławki: od -20C do +60C 
1x port USB o napięciu 5V i natężeniu 2A
Ładowarka bezprzewodowa w standardzie QI

długość całkowita: 2100 mm
głębokość całkowita: 900 mm
wysokość całkowita: 740 mm

EcoCity 
stół

Stół jest uzupełnieniem kolekcji EcoCity, pozwala 
on na stworzenie funkcjonalnej aranżacji 
przeznaczonej do pikników, spotkań, czy pracy.
Wyróżniającą cechą jest ładowarka indukcyjna 
zintegrowana ze szklaną częścią stołu, która jest 
autorskim rozwiązaniem Enovio.



Materiały

Stolik kawowy

Wymiary

Wyposażenie

Specyfikacja 
techniczna

Panel fotowoltaiczny | akumulator | port USB | 
oświetlenie LED

Rama: stal czarna lakierowana w kolorach RAL

 

moc paneli fotowoltaicznych: 20 Wp
pojemność akumulatorów: 30 Ah
1x port USB o napięciu 5V i natężeniu 2A

wysokość całkowita: 500mm
głębokość całkowita: 650Wmm

EcoCity 
stolik kawowy

Stolik kawowy Enovio to produkt w pełni mobilny, 
który nie potrzebuje dedykowanego miejsca. Lekka 
konstrukcja i kompaktowe wymiary pozwalają na 
zastosowanie w ogrodzie, kawiarni, restauracji, 
plaży i wszędzie tam gdzie ładowanie urządzeń 
mobilnych z gniazdka może być utrudnione.
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