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We are creating a common 
space is a thought that has guided the company

owners from the very beginning. This idea reflects 
their approach to life, they feel great in the role 
of hosts, running an open house for others. For over 
20 years, Komserwis has been making sure that the 
spaces, in which the street furniture appears, are not 
only functional but, above all, friendly to people. 
Parks, squares and city plazas are city game boards 
on which Komserwis puts its pawns.

Kreujemy wspólną 
przestrzeń, to myśl, która przyświeca

właścicielom firmy od początku działalności. Idea 
ta odzwierciedla ich podejście do życia, doskonale 
czują się w roli gospodarzy, prowadząc otwarty dla 
innych dom. Od ponad 20 lat Komserwis dba o to, 
by przestrzenie, w których pojawiają się nasze meble 
miejskie były nie tylko funkcjonalne, ale, przede 
wszystkim, przyjazne ludziom. Parki, skwery i miejskie 
place to plansze, na których Komserwis stawia swoje 
pionki w miejskiej grze.
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path, by searching for new technologies and investing 
in solutions that  

allow creating original 
and unique designs.
This task is handled by one of the most important 
departments of the company, R+D department. 
A milestone for Komserwis turned out to be so called 
“the concrete era”, i.e. the implementation of new 
materials that perfectly fit into the modern urban 
architecture. Concrete has become its trademark.

Komserwis konsekwentnie podąża wyznaczoną 
ścieżką rozwoju, poszukując nowych technologii 
i inwestując w rozwiązania, które pozwalają na 

stworzenie oryginalnych, 
niepowtarzalnych wzorów.
Zadaniem tym zajmuje się jeden z najważniejszych 
działów firmy, R+D. Kamieniem milowym dla firmy 
okazała się “era betonu”, czyli wprowadzenie nowych 
materiałów, które idealnie wpisały się w nowoczesną 
architekturę miast. Beton stał się znakiem 
rozpoznawczym marki.
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Designs developed in the smallest detail, 
cooperation with well-known designers, the use 
of the latest technologies and modernization 
of production process are the steps that keep 
Komserwis growing, strengthening its position 
on the European market.

The new brand strategy
of Komserwis, developed in cooperation with the 
experienced team of Husarska Design Studio, has 
allowed to meet the expectations of architects, 
urban planners and developers and to provide them 
with tools absolutely necessary to contribute to 
wisely and beautifully designed urban spaces.

Dopracowane w najdrobniejszym szczególe projekty, 
współpraca ze znanymi projektantami, korzystanie 
z najnowszych technologii i unowocześnianie 
produkcji, to założenia, dzięki którym Komserwis 
wciąż się rozwija, umacniając swoją pozycję 
na rynku europejskim.

Nowa strategia marki
Komserwis, opracowana wspólnie z doświadczonym 
zespołem Husarska Design Studio, pozwoliła wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom architektów, planistów 
oraz deweloperów i dostarczyć im narzędzi 
niezbędnych do współtworzenia mądrze i pięknie 
zaprojektowanych miejskich przestrzeni.
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durability and 
an interesting form.
In our products, we use different types 
of this material. All have one thing 
in common - unlimited possibilities of 
its use. Sandblasted concrete allows to 
obtain extremely aesthetic elements 
with a mild surface, while maintaining 
high resistance to damage. Painted 
concrete guarantees an interesting 
effect, but requires the preparation 
of an ideal surface of the product.

Beton to trwałość 
i ciekawa forma.
W naszych produktach stosujemy różne 
rodzaje tego materiału. Wszystkie łączy 
jedno - nieograniczone możliwości jego 
wykorzystania.

Beton piaskowany pozwala na uzyskanie 
niezwykle estetycznych elementów 
o łagodnej powierzchni, przy zachowaniu 
wytrzymałości na zniszczenia. 

Beton malowany gwarantuje ciekawy 
efekt, wymaga jednak przygotowania 
idealnej powierzchni produktu.
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conditions and the possibility of obtaining 
different shapes. These are the main 
advantages of the different types of steel 
that we use in our products - normal, 
powder-coated carbon steel, and stainless 
steel coated with transparent varnish. 

Odporność na warunki 
zewnętrzne i możliwość kształtowania 
na różne sposoby. To główne zalety 
różnych rodzajów stali, które stosujemy 
w naszych produktach - stal węglowa 
malowana proszkowo oraz stal nierdzewna, 
pokrywana bezbarwnym lakierem.

Lightness and corrosion 
resistance are the main advantages 
of aluminium. 
After varnishing, this material allows 
you to shape urban spaces in a way that 
is not obtainable with other materials.

Lekkość i odporność na korozję 
to główne zalety aluminium. 
Po polakierowaniu, materiał ten pozwala 
na kształtowanie przestrzeni miejskich 
w sposób niedostępny przy użyciu 
innych materiałów.

Exotic wood gives luxurious 
finish to street furniture while increasing 
its durability. The wood is subjected to 
the process of oiling, which not only 
makes it more resistant, but also brings 
out its natural beauty. 

Drewno egzotyczne pozwala na 

luksusowe wykończenie małej 
architektury jednocześnie zwiększając 
jej trwałość. Drewno jest poddawane 
procesowi olejowania, co nie tylko czyni 
je bardziej odpornym, ale wydobywa 
z niego także naturalne piękno.

16



K
O

M
S

E
R

W
IS

S
Y

S
T
E
M

S
O
L
A

R
 P

A
N
E
L
S
 / 

P
A

N
E
L
E
 S

O
L
A

R
N
E

Przyszłością małej architektury 
jest połączenie jej z najnowocześniejszymi 
technologiami. Owocem takiego mariażu 
są meble typu smart. 
Dzięki zastosowaniu w ich budowie paneli 
fotowoltaicznych mogą one pełnić nie 
tylko swoją podstawową funkcję mebla, 
ale również ładować telefon, indukcyjnie 
i przez port USB, zapewniać dostęp do 
Internetu czy do muzyki przez podłączany 
poprzez bluetooth głośnik. Technologia 
wykonania paneli sprawia, że są one 
bardzo wytrzymałe. 
Smart to nowa mała architektura dla 
ekologicznego, nowoczesnego miasta.

The future of street furniture 
involves combining it with the latest 
technologies. The result of such a marriage 
is smart furniture. 
Thanks to the use of photovoltaic panels 
in its construction, the products can 
perform not only their basic function of 
the furniture, but also charge the phone 
- inductively and through the USB port, 
provide access to the Internet or music 
via a Bluetooth-connected speaker. 
The technology used in the panels 
makes them very durable. 
Smart means new street furniture for 
an ecological and modern city.
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TRAFFIC

Dynamizm miasta wymaga 
kreatywnych rozwiązań.

City dynamics requires 
creative solutions.

A model intended for spaces in which every single 
minute counts. Special connectors allow to put 
benches in longer sets, like in the Tetris game. 
Feel yourself like a consummate player and create 
a unique solution for a specific space. Lightweight 
design with a modern character and modularity 

will make the bench highlight dynamics 
of the urban game.
TRAFFIC is located on the crossroad of modern 
design and nobly finished materials.

Model dedykowany do przestrzeni, w których liczy 
się każda minuta. Specjalne łączniki pozwalają 
na zestawianie ławek w dłuższe zespoły, niczym 
w grze Tetris. Poczuj się jak wytrawny gracz i stwórz 
unikatowe rozwiązanie do konkretnej przestrzeni.
Lekka, modułowa konstrukcja o nowoczesnym 
charakterze sprawia, że ławka podkreśli

dynamizm miejskiej gry.
TRAFFIC to skrzyżowanie nowoczesnego designu 
ze szlachetnie wykończonymi materiałami.

TRAFFIC
Design: Husarska Design Studio
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TRAFFIC 001239
bench with backrest / ławka z oparciem

TRAFFIC 001240
bench with backrest / ławka z oparciem

TRAFFIC 001241
bench without backrest / ławka bez oparcia
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TRAFFIC 001289
connector / łącznik

TRAFFIC 001288
connector / łącznik

TRAFFIC 001290
connector / łącznik

TRAFFIC26
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Order in every space.

Dla tych, którzy cenią uporządkowane, harmonijne 
przestrzenie powstał model LIDO.

Solidna, masywna, 
niezawodna. LIDO zbudowana jest
z wytrzymałych i równocześnie prostych elementów, 
które idealnie sprawdzą się w często użytkowanych 
przestrzeniach. Model polecany dla tych miejskich 
twórców, którzy chcą podkreślić wertykalizm 
i horyzontalizm architektury przestrzeni.

The LIDO model was definitely created for those 
who value ordered, harmonious spaces.

Solid, massive, reliable. 
LIDO is built of durable, and at the same time simple 
elements that are ideal for frequently used spaces. 
The model is highly recommended for those urban 
creators who want to emphasize the verticalism 
and horizontalism of the space architecture.

LIDO
Design: Andrzej Klisz

Ład i porządek 
każdej przestrzeni.

LIDO28
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LIDO 001244
bench without backrest / ławka bez oparcia

LIDO 001248
seat / siedzisko

LIDO 004201
stand-up bench / przysiadek

LIDO 001246
seat / siedzisko

LIDO 001242
bench with backrest / ławka z oparciem

LIDO 001247
seat / siedzisko
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LIDO

LIDO
planter / donica 

LIDO
planter / donica 

LIDO 130207
planter / donica 

LIDO
planter / donica 

LIDO 130205
planter / donica 

LIDO 130206
planter / donica 

LIDO 130204
planter / donica 
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LIDO

LIDO 005264
bollard / słupek 

LIDO 003235
litter bin / kosz na śmieci z daszkiem 

LIDO 003231
litter bin / kosz na śmieci z daszkiem

LIDO 005265
bollard / słupek 

LIDO 003236
recycling bin / kosz na śmieci do segregacji 

LIDO 003233
recycling bin / kosz na śmieci do segregacji 

LIDO 008270
bike stand / stojak rowerowy 

LIDO 003234
litter bin / kosz na śmieci 

LIDO 003232
litter bin / kosz na śmieci z daszkiem 
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FLOW – city glam.

FLOW - biżuteria miasta.

Sometimes it’s hard to catch the right rhythm in the 
city. To catch up on the search for what ephemeral 
is FLOW bench just comes out.

Subtle, elegant, well corresponding
with soft forms. While being multivariate, it will 
easily find its way where, apart from design, budget 
also matters. The FLOW model, like glamourous 
jewellery, will adorn the urban space.

Czasami w mieście trudno jest złapać odpowiedni 
rytm. Naprzeciw poszukiwaniom tego, co ulotne, 
wychodzi ławka FLOW.

Subtelna i elegancka, dobrze
koresponduje z miękkimi formami. Wielowariantowa, 
łatwo odnajdzie się tam, gdzie oprócz designu liczą 
się kwestie budżetowe. Model FLOW, niczym piękna 
biżuteria, ozdobi miejską przestrzeń.

FLOW
Design: Andrzej Klisz

FLOW36
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FLOW 001253
bench without backrest / ławka bez oparcia

FLOW 001254
bench without backrest / ławka bez oparcia

FLOW 004202
stand-up bench / przysiadek

FLOW 001255
double-sided bench with backrest / ławka dwustronna z oparciem

FLOW 001251
bench with backrest / ławka z oparciem

FLOW 001252
bench with backrest / ławka z oparciem
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FLOW 008271
bike rack / stojak rowerowy

FLOW 005266
bollard / słupek 

FLOW 008272
bike rack / stojak rowerowy 

FLOW 001257
bench with backrest / ławka z oparciem

FLOW 001259
seat / siedzisko

FLOW 001256
bench with backrest / ławka z oparciem

FLOW 001258
seat / siedzisko
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Scandinavian calm.

Skandynawski spokój.
Do tętniących życiem i szalonym pędem miejskich 
przestrzeni warto czasem wprowadzić moment 
skandynawskiego spokoju. Przyjazna, oszczędna 
forma ławki MILLO zachęca do spędzenia chwili 
w stanie niczym nieskrępowanej wolności. Prosta, 
stalowa forma i naturalne drewno pozwolą 

poczuć powiew świeżego 
powietrza w dusznej miejskiej dżungli.
Skandynawski spokój pomoże odprężyć się każdemu 
miejskiemu graczowi.

For the vibrant and hectic urban spaces, it is worth 
introducing the breath of Scandinavian calm. 
Friendly, economical form of the MILLO bench 
encourages the moments of access to unlimited 
freedom. Simple steel form and natural wood allow 

to feel the breath of fresh air
in the stuffy urban jungle. Scandinavian calm relaxes 
every urban player.

MILLO
Design: Andrzej Klisz
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MILLO 004204
chaise lounge / leżak

MILLO 001261
bench with backrest / ławka z oparciem

MILLO 002204
picnic set / zestaw piknikowy

MILLO 002203
picnic table / stół piknikowy

MILLO 004203
chaise lounge / leżak

MILLO 001262
bench without backrest / ławka bez oparcia

MILLO 001263
seat / taboret
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MILLO 008273
bike stand / stojak rowerowy

MILLO 005270
bollard / słupek

MILLO 005271
bollard / słupek

MILLO 001266
double-sided bench without backrest / ławka dwustronna bez oparcia

MILLO 001264
bench with backrest / ławka z oparciem

MILLO 001265
bench without backrest / ławka bez oparcia
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Enter the comfort zone.

Wejdź w strefę komfortu.

It is not easy to find peace and quiet in a bustling 
city. Architects who plan city comfort zones should 
take care of the appropriate elements of street 
furniture. The FIN bench is ideally tailored to 
this task, and thanks to its thoughtful design, can be 
combined into larger islands. Wide, comfortable 
seats and larger dimensions of the bench allow 

the great freedom of use.
Perfect for an afternoon rest and relaxation after 
an intense day of urban games.

Nie jest łatwo w tętniącym życiem mieście odnaleźć 
spokój i ciszę.  Architekci planujący miejskie strefy 
komfortu, powinni zadbać o odpowiednie elementy 
małej architektury. Idealnie nadaje się do tego 
ławka FIN, którą dzięki przemyślanym designowi, 
można łączyć w większe wyspy. Szerokie, wygodne 
siedziska i większe wymiary ławki pozwalają na dużą 

dowolność użytkowania.
Idealna na popołudniowy odpoczynek i relaks 
po intensywnym dniu miejskiej gry.

FIN
Design: Andrzej Klisz 
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FIN

FIN 001282
seat / siedzisko

FIN 001283
seat / siedzisko

FIN 001286
seat / siedzisko

FIN 001284
seat / siedzisko

FIN 001287
seat / siedzisko

FIN 001285
seat / siedzisko
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Urban Rubik’s cube.

Miejska kostka Rubika.

If what you value in the urban space is 

modularity, flexibility 
and adaptation to a specific situation,
the HEXIE bench (island) is just a hit the spot choice. 
Beautiful, natural wood in the shape of honeycombs, 
which can be combined, rearranged and transformed. 
Adjust HEXIE like lego blocks and create a full of 
positive energy space for meetings.

Jeśli w miejskiej przestrzeni cenisz 

modułowość, elastyczność 
i dopasowanie do konkretnej sytuacji 
to ławka - wyspa HEXIE będzie strzałem w dziesiątkę. 
Piękne, naturalne drewno w kształcie plastrów miodu, 
które można dowolnie łączyć i układać. Układaj HEXIE 
niczym klocki lego i stwórz pełną pozytywnej 
energii miejską przestrzeń spotkań.

HEXIE
Design: Andrzej Klisz 

HEXIE52
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HEXIE 001268
seat / siedzisko

HEXIE 001270
seat / siedzisko

HEXIE 001272
seat / siedzisko

HEXIE 001271
seat / siedzisko

HEXIE 001267
seat / siedzisko

HEXIE 001269
seat / siedzisko
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Urban paper art.

Miejska sztuka papieru.

Unique sculpture in the Komserwis portfolio. 

Inspired by the Japanese 
art of paper-folding,
a bench designed by the new generation architect 
- Aleksandra Stefańska. Perfect for a single exhibition, 
to emphasize its unusual design. Geometric steel form. 
Sharp like a piece of paper, beautiful like origami. 
LETTER will complete and give character to simple, 
urban interiors.

Niepowtarzalna, rzeźba w portfolio Komserwis. 

Inspirowana japońską 
sztuką składania papieru,
ławka autorstwa architekt młodego pokolenia 
– Aleksandry Stefańskiej. Idealna do pojedynczej 
ekspozycji, dla podkreślenia jej niezwykłego designu. 
Geometryczna stalowa forma jest ostra niczym kartka 
papieru, piękna jak origami. LETTER dopełni i nada 
charakteru prostym, urbanistycznym wnętrzom.

LETTER 001274
bench with backrest / ławka z oparciem

LETTER
Design: Aleksandra Stefańska, Łukasz Barański

LETTER56
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In constant touch 
with technology.

W stałym kontakcie 
z technologią.

In modern, urban spaces driven by the latest 

technology, design and original 
solutions are what’s treasured the most.
The ECO REST bench fits perfectly this trend. 
Minimalist form and care for the smallest details 
make even the most smartphone-immersed viewers 
take a look at it.

W nowoczesnych, napędzanych najnowszą technologią 
miejskich przestrzeniach, liczą się przede wszystkim 

design i oryginalne 
rozwiązania.
Ławka ECO REST idealnie wpisuje się w ten trend.
Minimalistyczna forma i dbałość o najdrobniejsze 
szczegóły sprawiają, że pochłonięci smartfonami 
użytkownicy spojrzą na nią przychylnym okiem.

ECO REST 001275
bench without backrest / ławka bez oparcia

ECO REST
Design: Damian Żabówka, Piotr Postrożny

ECO REST58
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Prostota i czysta forma,
bez zbędnych dodatków. Niezastąpiona tam, gdzie 
liczy się otwarta przestrzeń i misterna równowaga. 
DEVA to połączenie betonu i drewna. Jej prosta, 
stabilna konstrukcja sprawdzi się w miejskich strefach 
zieleni, gdzie użytkownicy chcą odetchnąć od ciągłego 
szumu miasta.

Minimalizm miejskiej 
przestrzeni.

Urban space minimalism.

DEVA
Design: Piotr Dworak, Piotr Postrożny

Simplicity and clean form,
without unnecessary additions. It’s just irreplaceable 
where open space and intricate balance count. 
DEVA is a combination of concrete and wood, 
a simple, stable construction, works for urban green 
zones, where users want to take a break from 
the constant noise of the city.
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DEVA

DEVA 001706
bench with backrest / ławka z oparciem

DEVA 001702
bench without backrest / ławka bez oparcia

DEVA 003703
litter bin / kosz na śmieci z daszkiem

DEVA 003702
litter bin / kosz na śmieci z daszkiem

DEVA 001705
seat / siedzisko

DEVA 001701
bench with backrest / ławka z oparciem
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Płyń przez miasto. Postaw na lekką, miękką formę 
ławki MELLOW. Idealna do nowoczesnych przestrzeni, 
które niczym fale oceanu wypełniają otoczenie.

Opływowy, ergonomiczny
kształt zachęca do chwili odpoczynku. Design 
pozwala ławce na bycie dyskretnym towarzystwem 
dla organicznej architektury, obiektów sztuki i kultury, 
gdzie przeszklone i lekkie formy o płynnych liniach 
grają pierwsze skrzypce.

Surf the urban wave.

Utrzymaj się 
na miejskiej fali.

MELLOW
Design: Piotr Dworak, Piotr Postrożny

Surf the city. Choose the light, soft form of the 
MELLOW bench. Perfect for modern spaces that 
fill the surroundings like ocean waves. 

Streamlined, ergonomic
shape encourages moments of rest. Design allows 
discreet companionship for organic architecture, 
e.g. art and culture objects, where the priority 
is taken by glossy and light forms with flowing lines.
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MELLOW

MELLOW 001278
bench with backrest / ławka z oparciem

MELLOW 001279
bench without backrest / ławka bez oparcia

MELLOW 003430
litter bin / kosz na śmieci

MELLOW 003429
litter bin / kosz na śmieci

MELLOW 001280
chair / krzesło

MELLOW 001281
seat / taboret
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Planując na miejskiej mapie stałe punkty odniesienia 
postaw na model VEGA. 

Betonowa, odporna na 
uszkodzenia konstrukcja
i przyjemne w użytkowaniu drewno, pomogą Ci 
stworzyć stabilne punkty odniesienia w ciągłym 
chaosie miasta.

Spatial gravity.

Przestrzenna 
siła ciążenia.

VEGA
Design: Aneta Bolisęga

When planning the benchmarks on urban map, 
always use the VEGA model. 

Concrete, damage-resistant 
construction and comforting wood will
help to create stable reference points in the dynamic 
city chaos.
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VEGA

VEGA 001336
bench without backrest / ławka bez oparcia

VEGA 133169
planter / donica

VEGA 003358
litter bin / kosz na śmieci z daszkiem

VEGA 003335
litter bin / kosz na śmieci

VEGA 001335
bench with backrest / ławka z oparciem

VEGA 133168
planter / donica

72

M
O

D
E

R
N



Ławka INTAL to produkt do zadań specjalnych. 
Stabilna, mocna bryła, świetnie odnajdzie się 
w towarzystwie betonowych budynków, przejść 
podziemnych, czy wiaduktów.

Oryginalna forma, wykuta 
z betonu niczym rzeźba,
podkreśla solidność i trwałość konstrukcji. Model 
idealny dla poszukiwaczy niezniszczalnych 
elementów miejskiej gry.

Raw beauty of concrete 
and steel.

Surowe piękno 
betonu i stali.

INTAL
Design: Aneta Bolisęga

The INTAL bench is a special tasks product. With 
a stable, solid shape, it perfectly matches the concrete 
buildings, underground passages or viaducts.

The original form, forged 
from concrete like 
a sculpture, emphasizes the solidity
and durability of the construction. The ideal model 
for the seekers of indestructible elements of the 
urban game.
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INTAL

INTAL 001322
bench without backrest / ławka bez oparcia

INTAL 008306
bike rack / stojak rowerowy

INTAL 005368
bollard / słupek

INTAL 003343
litter bin / kosz na śmieci z daszkiem

INTAL 001320
bench with backrest / ławka z oparciem

INTAL 001324
bench without backrest / ławka bez oparcia

76

M
O

D
E

R
N



Projektowanie miejskich przestrzeni wymaga czasami 
mocy superbohatera. Jak dołożyć do istniejącej 
układanki kolejny element tak, by nie zaburzyć 
całości? Najlepiej postawić na uniwersalność. 
Taka właśnie jest ławka BOSTON. Wytrzymała stal, 

nowoczesna forma 
i stabilna konstrukcja
sprawiają, że niczym brakujący puzzel, wypełni 
przestrzeń, bez naruszania harmonii uniwersum.

Universal shade 
of modernity.

Uniwersalny wymiar 
nowoczesności.

BOSTON
Design: Aneta Bolisęga

Designing urban spaces sometimes requires 
the superhero powers. How to add another element 
to the existing puzzle so as not to destroy the whole 
picture? Pick universality it’s what’s best. This is 
what the BOSTON bench is like. Durable steel, 

modern form and stable 
construction will, just like a missing
puzzle piece, fill the space without disturbing 
the harmony of the universe.

BOSTON78

M
O

D
E

R
N



BOSTON

BOSTON 001229
bench with backrest / ławka z oparciem

BOSTON 008259
bike stand / stojak rowerowy

BOSTON 005269 | 005268 | 005267
bollards / słupki

BOSTON 130405
planter / donica

BOSTON 001230
bench with backrest / ławka z oparciem

BOSTON 003424
litter bin / kosz na śmieci z daszkiem
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Model dla przestrzeni, która potrzebuje lekkości. 

Nieoczywista linia bryły, 
wytrzymałe aluminium
i ciepło drewna, to wszystko łączy w sobie ławka 
TALLIN. Nowoczesna forma pozwala na zastosowanie 
modelu TALLIN w miejscach, które potrzebują 
kreatywnych, nieszablonowych rozwiązań.

Open lightness 
of urban being.

Otwarta lekkość 
miejskiego bytu.

TALLIN
Design: Michał Tabor, Aneta Bolisęga, Dariusz Malec

A model intended for space that needs lightness. 

An unobvious solid line, 
durable aluminium and warmness

of the wood - TALLIN bench combines them all. 
The modern form allows to use the TALLIN model 
in places that need creative, unconventional 
solutions.
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TALLIN

TALLIN 001124
bench with backrest / ławka z oparciem

TALLIN 001129
bench without backrest / ławka bez oparcia

TALLIN 003318
litter bin / kosz na śmieci
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SAVONA
AGORA
GENEWA
WENECJA
WIEDEŃ

C
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COLLECTIONS /
KOLEKCJE
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Ławka SAVONA to model, obok którego nie można 
przejść obojętnie. Klasycystyczna forma, przywołująca 
lekki powiew śródziemnomorskiego, antycznego 
miasta, nada otaczającej ją przestrzeni 

elegancji i stylu. Forma, na którą 
chce się patrzeć i na której chce się siedzieć. 
Wspaniale prezentować się będzie na otwartych, 
przestrzeniach, zwłaszcza w towarzystwie 
historycznych budynków.C
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Classicist urban 
sculpture.

Klasycystyczna 
miejska rzeźba

SAVONA
Design: Aneta Bolisęga

SAVONA bench is a model that you cannot miss 
by passing it. Classicist form, a light breeze of the 
Mediterranean, ancient city, will give the surrounding 

space elegance and style.
The form you want to look at and want to sit on. 
It will look great in open spaces, especially in the 
company of historical buildings.
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SAVONA

SAVONA 001338
bench with backrest / ławka z oparciem

SAVONA 001339
bench without backrest / ławka bez oparcia

SAVONA 003352
litter bin / kosz na śmieci
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Planując miejską przestrzeń nie można zapomnieć 
o swoistej kropce nad i - dodatkach. Dobrze dobrane 

nadadzą klasy i stylu
każdej miejskiej przestrzeni. Stalowe słupki AGORA 
dodadzą szyku miejskiemu krajobrazowi. Perfekcyjnie 
wykonane, odpowiednio wysokie w zależności 
od potrzeb, eleganckie i minimalistyczne, będą 
delikatnie podkreślać urok miasta.
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The classic elegance of 
urban accessories.

Klasyczna elegancja 
miejskich dodatków.

AGORA
Design: Aneta Bolisęga, Marta Dworak

When planning a city space, a specific final touch 
cannot be forgotten - accessories. When well-chosen 

they give the touch of class 
and style to any urban space. The steel
bollards of AGORA will add the chic to an urban 
space. Perfectly made, high enough on request, 
elegant and minimalist. They will gently emphasize 
the charm of the city.
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AGORA 003220
litter bin / kosz na śmieci z daszkiem

AGORA 003216
litter bin / kosz na śmieci

AGORA 005252 | 005245
bollards / słupki

AGORA 005238 | 005237 | 005236
bollards / słupki

AGORA 007231
barrier / bariera

AGORA 008238
bike stand / stojak rowerowy
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AGORA96

AGORA 010240
information board / tablica informacyjna

AGORA 010237
information board / tablica informacyjna



Prosty design ławki GENEWA, sprawia, że jest ona 
idealnym modelem do przestrzeni, w których liczy 
się, przede wszystkim, piękno otoczenia. Parki 
z oszałamiającym widokiem, nadmorskie mola, 
tarasy widokowe w górskich kurortach, w takim 
otoczeniu GENEWA sprawdzi się idealnie.

Odporna na uszkodzenia 
i nieposkromioną siłę natury.
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Classic form of beauty.

Klasyczna forma piękna.

GENEWA
Design: Dariusz Malec

The simple design of the GENEWA bench makes it 
an ideal model for space where the beauty of the 
surrounding space counts. Parks with a stunning 
view, seaside piers, observation terraces in mountain 
resorts, are places where GENEWA will work perfectly. 

Resistant to damage and 
untamed power of nature.
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GENEWA 003333
litter bin / kosz na śmieci

GENEWA 133141
planter / donica

GENEWA 133139
planter / donica

GENEWA 133140
planter / donica

GENEWA 001340
bench without backrest / ławka bez oparcia

GENEWA 003334
litter bin / kosz na śmieci
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WENECJA 
/ WIEDEŃ
Design: Dariusz Malec, Aneta Bolisęga, Marta Dworak

Nieodparty urok ławki WENECJA przyciąga niczym 
małe, włoskie miasteczka. Klasyczna forma 

i ponadczasowe piękno.
Uniwersalne połączenie stali i drewna pozwala 
na umieszczanie ławki WENECJA w wielu miejskich 
przestrzeniach.

Elegancka, perfekcyjnie wykonana ławka WIEDEŃ 
to jeden z najpopularniejszych modeli w portfolio 
Komserwis. Zaprojektowana z dbałością 
o najdrobniejszy detal, wykonana 
z najlepszych materiałów, od lat 
podbija serca i umysły architektów.
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Modernity is not afraid 
of what’s classic

Nowoczesność nie boi się 
tego, co klasyczne.

The irresistible charm of the WENECJA bench attracts 
just like the views of Italian towns. A classic form 

and timeless beauty. 
The universal combination of steel and wood, allows 
to place the WENECJA bench in many urban spaces.

An elegant, perfectly made WIEDEŃ bench is one of 
the most popular models in the Komserwis portfolio. 
Designed with attention to the smallest detail, 
made of the best materials, it has been conquering 
the hearts and minds of architects for years. The 
form is ideal for a classic and modern environment.
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WIEDEŃ 001109
bench with backrest / ławka z oparciem

WIEDEŃ 003102
litter bin / kosz na śmieci z daszkiem

WENECJA 003351
litter bin / kosz na śmieci

WIEDEŃ 003323
litter bin / kosz na śmieci

WENECJA 001110
bench with backrest / ławka z oparciem

WENECJA 003101
litter bin / kosz na śmieci z daszkiem

WENECJA 
/ WIEDEŃ
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BRNO
NAVAN
KOBE
YORK

COLLECTIONS /
KOLEKCJE

106

UNIVERSAL

U
N

IV
E

R
S

A
L



Model, cieszący się niesłabnącą popularnością. 

Uniwersalizm formy
i wykorzystanych materiałów sprawiają, że ławka 
BRNO jest modelem cenionym przez architektów 
miast. Ponadczasowy design, który świetnie 
przystosowuje się do otaczającej go architektury 
oraz trwała, stabilna konstrukcja budzą zaufanie 
nie tylko projektantów, ale również użytkowników.

Where durability counts.

Tam, gdzie liczy się 
trwałość.

BRNO
Design: Marta Dworak

This model enjoys its unstoppable popularity.

The universalism of form
and materials used, make the BRNO bench a model 
highly appreciated by city architects. A timeless 
design that adapts perfectly to the surrounding 
architecture. A durable, stable construction inspires 
not only designers but also users.
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BRNO 001317
bench without backrest / ławka bez oparcia

BRNO 008305
bike rack / stojak rowerowy

BRNO 133134
planter / donica

BRNO 133133
planter / donica

BRNO 001316
bench with backrest / ławka z oparciem

BRNO 003346 | 003331
litter bins / kosze na śmieci
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Beton naturalnie kojarzony jest z trwałością. 
Jednak dzięki formie można nadać mu 

zaskakującą lekkość.
Oryginalny kształt i niezmienna trwałość, 
to cechy ławki NAVAN. Idealnie wkomponuje się 
w nowoczesne, otwarte przestrzenie miejskie, 
w których liczy się minimalizm.

Zainspiruj się betonem.

Inspire with concrete.

NAVAN
Design: Aneta Bolisęga

Concrete is naturally associated with durability. 
However, thanks to the form you can give it 

a surprising lightness.
The original form and unchanging durability 
are the features of the NAVAN bench. It ideally 
blends into modern, open urban spaces in which 
minimalism is a virtue.

NAVAN112

U
N

IV
E

R
S

A
L



NAVAN 001341
bench without backrest / ławka bez oparcia

NAVAN 001333
seat / siedzisko

NAVAN 003356 | 003357
litter bins / kosze na śmieci

NAVAN 005374 | 005375
bollards / słupki

NAVAN 001331
bench with backrest / ławka z oparciem

NAVAN 001334
seat / siedzisko
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W miejskiej kakofonii trudno odnaleźć własny rytm. 
Aby wyciszyć wzburzone miasto warto wprowadzić 
uspokajające akcenty. Postaw na model KOBE 
i usłysz harmonię w miejskim szumie. Spójna forma 

i minimalizm w wykorzystaniu
materiałów sprawiają, że użytkownicy odnajdą 
na niej własne myśli.

Hear the harmony 
out of the city noise.

Usłysz harmonię 
w miejskim szumie.

KOBE
Design: Michał Tabor, Aneta Bolisęga, Dariusz Malec

In urban cacophony, it’s difficult to find your own 
rhythm. It is worth introducing calming accents 
in order to calm down the disturbed city areas. 
Choose the KOBE model and hear the harmony 
out of the city noise. Harmonious form, simplicity 

and minimalism of used materials 
make users hear their own thoughts on it.
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KOBE 001327
bench without backrest / ławka bez oparcia

KOBE 002303
picnic table / stół piknikowy

KOBE 003342
litter bin / kosz na śmieci

KOBE 133155
planter / donica

KOBE 001312
bench with backrest / ławka z oparciem

KOBE 005381 | 005382
bollards / słupki
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Tablica informacyjna powinna w sposób jak 
najbardziej widoczny zaprezentować odbiorcom 
informacje. Lata doświadczeń wskazują, że w tej 
dziedzinie najlepiej sprawdzają się uniwersalne, 
klasyczne formy. Stalowa tablica YORK, wykonana 
z trwałego materiału, klasyczna w formie, elegancka 

i ponadczasowa. Idealny nośnik
nawet najbardziej awangardowych treści.

Elegancka dyskrecja formy.

Elegant discretion of form.

YORK
Design: Marta Dworak, Aneta Bolisęga

The information board should present information 
to the recipients as clearly as possible. Years 
of experience indicate that universal, classic forms 
are the best in this field. YORK steel board, made 
of durable material, classic in form, elegant and 

timeless. The perfect carrier for even
the most avant-garde content.
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YORK 003227
litter bin / kosz na śmieci

YORK 003230
litter bin / kosz na śmieci z daszkiem

YORK 008255
bike rack / stojak rowerowy

YORK 005220 | 005219 | 005218
bollards / słupki

YORK 009505
advertising column / słup ogłoszeniowy
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YORK

YORK 010246
information board / tablica informacyjna

YORK 010247
information display case / gablota
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