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Street furniture 

posztmodern neomodern

hight-tech neutral/global design

1. Pininfarina Metalco  

 Norman Foster JCDecaux 2004   

. GK Sekkei Japan WALL RedDot     

5. Staubach Kuckertz -  
Vitus Metalco     

. Antiqua 

. Xenon solo Ströer   

3.1 Mendini 1993 Hannover 3.2 Sottssas 1993 Hannover       

. Chicago JCDecaux  JCDecaux

10. Metro 40 Street Furniture BMWGroup      

regionális / brandoriental
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Street furniture 
The company 

We are an international provider of street furniture and outdoor advertising to city authorities and               
advertisers. Our company is represented in over 50 major cities in six countries. Wall products can be                 
seen in 52 towns in Turkey, as well as in Hungary, Bulgaria and Romania. We are present in more than                    
forty towns in our home market, Germany.We are a         member of the JCDecaux Group,    the leading global    
provider of street furniture. JCDecaux, which had a turnover of 1.918 billion euros in 2009, is active in                  
55 countries and has nearly 10,000 employees.      
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Contemporary outdoor bench in stone and 
metal for public spaces (with backrest)
Sedis by Antonio Citero
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• 1_Antonio Citterio with Toan Nguyen for Metalco      
2_Michele De Lucchi with Philippe Nigro for Unifor       
3_James Irvine for Coro   
4_Piero Lissoni for Porro   
5_Alberto Meda for Alias   
6_Paolo Rizzatto for Molteni    

A bench for Milano 1    
Urban Land Institute Milano has launched a competition that will select the new             
bench for the city of Milan. Six renowned designers have been invited to             
participate in collaboration with six main italian companies.       
The prototipes will be exhibited in Triennale and in Vittorio Emanuele Gallery in             
the center of Milan. The winner will be elected by both, a technical jury and               
citizens, that can vote by SMS or at ULI's website.          



 Utcabútorok

Cégünk ipari formatervező mérnökök bevonásával különböző stílusirányzatokat       
képviselő rozsdamentes acélból készült utcabútor családokat fejlesztettünk ki. A         
módszeres mérnöki tervezés során létrejött termékek egytől egyig teljesítik a design,      -     
a konstrukciós és a gyártási szempontok mellett a gazdaságossági követelményeket.          
Készek vagyunk egyedi igények alapján tervezett utcabútorok legyártására is. Cégünk          
nem csak a mának dolgozik, mert a nemesacél utcabútorok rendkívül hosszú           
élettartamuknak köszönhetően több generációt is képesek kiszolgálni.      
A nemesacélból készült utcabútorok számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek:        

2esztétikus megjelenés;
3ellenállnak a környezet kedvezőtlen hatásainak;
4alacsony karbantartási igény;
5hosszú élettartam;

Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .



 Utcabútor termékcsoportok 

Pavilonok
Padok, ülőkék 
Szemetesek
Ivókutak
Kerékpártárolók
Korlátok, kiegészítők 

Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .



Korlátok, kiegészítők 
Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .

Korlátrendszerek elsődleges feladata a veszélymentes közlekedés biztosítása kül       - 

és beltéren. Számos helyen megtalálhatók a rozsdamentes acélból készült         

korlátrendszereink, így elsősorban a közterületeken, közintézményekben, de egyre        

több megrendelés érkezik lakosság részéről is, ahol a családi házak és lakások            

lépcsői és teraszai számára választják a nemesacél korlátmegoldásainkat. A széles          

formai választék lehetővé teszi a különböző stílusú környezethez történő         

illeszkedést, az esztétikus és elegáns megjelenésük miatt egyre több helyen          

találkozhatunk velük. 
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Padok, ülőkék 
Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .



Padok, ülőkék 
Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .
A Direct-Line Kft. új formatervezett köztéri utcabútorcsaládjai    design by Zalavaridesign    2009



Padok, ülőkék 
Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .
A Direct-Line Kft. új formatervezett köztéri utcabútorcsaládjai    design by Zalavaridesign    2009

AVANTGAR
D
New 
function

KASSZIKUS/ Vintage 

MODERN retrospektiv 
HIGHTECH



Padok, ülőkék 

Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .
A Direct-Line Kft. új formatervezett köztéri utcabútorcsaládjai    design by Zalavaridesign    2009
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Padok, ülőkék 
Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .



Padok, ülőkék 
Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .
A Direct-Line Kft. új formatervezett köztéri utcabútorcsaládjai  Budapest pad   design by Zalavaridesign    2009
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Szemetesek
Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .
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Szemetesek
Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .
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Ivókutak
Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .
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Kerékpártárolók
Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .
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Kertészeti kiegészítők 

Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .



Építőipari termékek 
Termékcsoportjaink

DIRECT-LINE KFT .









Kutatási területek
Csortán Beáta diploma 2009 BME Gép és Terméktervezés Tanszék        
Konzulens Zalavári józsef Dla   
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Kutatási területek

 Vass Anett diploma 2009   
BME Gép és terméktervezés    
Tanszék 
Konzulens Zalavári József Dla    































Telephely:  2330Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 14.

Tel.: +3624/492111

Fax: +3624/492112

Email:  info@dldh.hu

Weblap: www.dldh.hu

DR. REITH JÁNOS

reith.janos@dldh.hu

Köszönöm a figyelmet!

http://www.dldh.hu/

