










Fut-uFe---

napelemes pad 

A jövő számára tervezve. Az egyszerűségen 

és az univerzális kialakításon alapuló formavilág 

intuitív használatot biztosít. Jól illeszkedik mind 

a modern városi és ipari belső terekbe. 

Colored LED side lighting plays a design role 

and can be color-matched to the space. 
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ity lassie-
napelemes pad 

A City napelemes pad a tervezési vonal 

legegyszerűbb napelemes padja. Dinamikus, 

letisztult forma, lenyűgöző dizájn jellemzi. 

A napelemek az ülésben találhatóak, 

teljes mértékben kihasználva a napenergiát, 

függetlenül a beépítés irányától. Ezek mekkett 

a termék tökéletes lesz egyszerű padként 

is parkokba vagy városi terekre. 
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ity Bik 
napelemes pad 

Kerékpártartókkal felszerelve hasznosnak 

bizonyul parkokban és forgalmas kerékpárutak 

közelében egyaránt. Az állvány formája 

összhangban van a City sorozat dizájnjával. 
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ity----
napelemes pad 

A SEEDiA City zászlóshajó napelemes padját 

az egyedi városi dizájn mellett a moduláris 

felépítés jellemzi, melynek köszönhetően 

akár 3 intelligens pad konfigurációt 

is létrehozhatunk a következő elemekből: 

egyszerű háttámlás nélküli, klasszikus, 

háttámla vagy beépített kerékpártartóval 

ellátott pad. Funkcióját LED világítás emeli ki. 
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NewllF 

napelemes pad 

A népszerű Urban sorozat legújabb része. 

Az idei modellt az alapoktól kezdve terveztük. 

Moduláris felépítésének köszönhetően még 

hatékonyabb eszközzé válik a városi problémák 

megoldásában. Az ülést fa elemekkel láttok 

el a még jobb felhasználói élmény érdekében. 
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Newllfban 

napelemes pad 

Az Urban sorozat idei belépő szintű modellje. 
Akárcsak az Új Urban esetében, a pad 
felépítése moduláris, az ülés és a háttámla 
pedig fa elemekkel van kombinálva. 
A BASIC változat megkülönböztető 
jellemzője a nyitott oldalak. 
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--------lnfepult -



-lnfepult -
kézf ertőtl e n ítőve 1 

A legfejlettebb modell. Úgy terveztük, 
hogy mind az adagoló és mind a városi 
információs pont funkcióját is betöltse. 
A készülék távirányítású e-papír képernyővel 
és hanginformációs rendszerrel van felszerelve. 
Ez a termék ideális tömegközlekedési pontokhoz, 
vasútállomásokhoz, repülőterekhez vagy 
irodaházakhoz. Megoldás nagy forgalmú 
helyekre, ahol elengedhetetlen 
az információkhoz való hozzáférés 
és kézfertőtlenítés szükséges a higiénia 
és egészség megőrzése érdekében. 
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Utasváró--
távirányítós, intelligens, napelemes fedett beálló 

Energiafüggetlen városi eszközök, amelyekkel 

információs és multimédiás funkciókkal látjuk 

el a lakosságot, miközben megvédik őket a külső 

időjárási tényezőktől. Az energiagazdálkodást 

és a felhővel való kommunikációt szolgáló speciális 

vezérlőnek köszönhetően a kocsibeálló egész évben 

képes a terepen dolgozni, függetlenül attól, 

hogy mennyire éri be a nap. A mobileszközök 

integrált töltői, az intelligens LED világítás, 

a hangszórók, az e-papír kijelzők és az intelligens 

hot-spotok valós idejű kommunikációt tesznek 

lehetővé az utasokkal, és javítják az önkormányzati 

szolgáltatások hatékonyságát. 
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Kapeselat--
forgalmazó 
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� Aba-Szer Fémbútor Kft. 

 Központi ügyintézés: 3525 Miskolc, Városház tér 5.




