
URBANA ZGODBA
O BETONU





ekskluzivno pri

URBANA 
ZGODBA O 
BETONU /
BELLITALIA®



BELLITALIA® je uveljavljeno in dinamično italijansko podjetje, ki deluje 
na področju urbanega pohištva že več kot 50 let. Z dolgoletnimi izku-
šnjami niso le vrhunski oblikovalci in proizvajalci na evropskem trgu, 
temveč tudi strokovnjaki na področju raziskav in razvoja materialov. 
Z novim ULTRA TANKIM BETONOM (UTC) je BELLITALIJI® uspelo nekaj 
večjega - velik hit - novo definicijo urbanega pohištva. Ta poseben 
beton ima lastnosti da je izredno tanek, vendar ohranja robustnost in 
trdnost konstrukcij.

ZIEGLER ponuja EKSKLUZIVNO paleto izdelkov BELLITALIA® od leta 
2015. “Veseli smo, da lahko vključimo v naš portfolio paleto zelo  
posebnih in pionirskih izdelkov ki jih bodo naše stranke s pridom  
uporabljale za svoje projekte.“ pravi Christoph Ziegler, solastnik in 
direktor podjetja E. ZIEGLER METALLBEARBEITUNG AG Nemčija.

ZIEGLER združuje mnogo znanih in inovativnih proizvajalcev, oblikoval-
cev in vrhunskih blagovnih znamk iz Evrope, ter ponuja številne izdelke 
z ekskluzivnimi pravicami distribucije.

“Krasno, da smo lahko prepričali podjetje kot je BELLITALIA® o našem 
vrhunskem znanju know-how in o prevladujočem položaju na trgu.  
Mi smo ponosni.“

Obe podjetji združuje veliko strast za vsak projekt z inovativnih pristo-
pov. V obeh podjetjih je prav vsak zaposlen zgodba o uspehu podjetja. 
Delujemo v interesu stranke in podpiramo ciljno usmerjenost projek-
tov, v vsaki fazi izvedbe. Zato ni presenetljivo, da je prišlo do sodelova-
nja dveh podjetji z enakimi poslovnimi praksami in ciji.

Na naslednjih straneh vas želimo navdušiti nad asortimanom izdelkov 
BELLITALIA®  - ekskluzivno pri ZIEGLERju. Za vprašanja in nasvete, se 
obrnite na nas. Veselimo se vaših projektov.

 
ZIEGLER STUDIO d.o.o.
Želimlje 82a, 1291 Škofljica

Pokličite nas:
01 511 3 444 ali 031 593 014

Pišite nam:
davor.grubisic@ziegler-slo.si

www.ziegler-slo.si
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Vabimo vas, da si ogledate celotno paleto izdelkov ZIEGLER pod ge-
slom „Vse na enem mestu“ ki so namenjeji strokovnjakom krajinske 
arhitekture, vsem arhitektom, urbanistom in projektantom, ter komu-
nalnim podjetjem in ostalim javnim službam, občinam, gradbenemu 
sektorju in vsem ostalih, ki jih to zanima. Ponujamo še veliko ostale 
urbane opreme. Tudi na področju e-mobilnosti - predvsem električnih 
koles in infrastrukture - smo vodilnih dobavitelj v regiji in od samega 
začetka pionirji na tem področju.

Več o skupini ZIEGLER in celotno paleto izdelkov lahko najdete v naših 
aktualnih katalogih in brošurah, ki so na razpolago naših spletnih  
straneh www.ziegler-slo.si in www.street-furniture.de.

Pod rubriko www.street-furniture.de/kataloge si lahko brezplačno 
prenesete tudi vse kataloga v PDF formatu.

www.ziegler-slo.si

IN ŠE VELIKO VEČ /



PROIZVODNJA IN PROJEKTNI KNOW-HOW /

„Dodana vrednost urbanega prostora“ je slogan podjetja ZIEGLER. 
Večja dodana vrednost za vaše projekte / večja vrednost za naše izdelke in 
rešitve / večjo vrednost za uporabnike / večjo vrednost za vse...

Že več kot 20 let skupine ZIEGLER.
S sedežem v Leonbergu, blizu Stuttgarta v Nemčiji, proizvodnja in uprava 
mestu v Nebelschütz v Dresdnu, 7 poslovalnic v Nemčiji in s prodajo v D, 
A, CH, NL, PL in SLO.

Smo tako oblikovalci in prozvajalci, kot tudi trgovci.
S pestro ponudbo ekskluzivne urbane opreme z visoko kakovostjo.
To zagotavlja, da vemo, o čem govorimo.

Uživajte z nami in izkoristite prednost neposrednega nakupa od proizva-
jalcev, iz prve roke. Načrtujemo, projektiramo, izdelujemo in montiramo 
za vas. Ponujamo vam širok asortiman različnih in preizkušenih izdelkov 
in rešitev. Poleg tega smo vaš partner tudi za individualne rešitve.

1 / ZIEGLER svetovanje s strokovnim znanjem
Učimo se, da vas razumemo.
Želite realizirati projekt ali gradnjo? Kot strokovnjaki na vašem po-
dročju iščete in cenite zanesljivo podporo in strokovno pomoč. Naši 
pristojni in izkušeni strokovnjaki ZIEGLER to ponujajo od začetka do 
konca projekta. Ker si vzamemo čas. Za vas! Ker poslušamo. Za vas!

2 / ZIEGLER sposobnost planiranja
Na vprašanja sledijo odgovori, ki omogočajo planiranje. 
Bolj specifični so vaši načrti, več podrobnosti prihaja na dan, ki zahteva-
jo poglobljeno znanje in odgovore. Naši ZIEGLER strokovnjaki se lahko 
soočijo z vašimi izzivi in najdemo skupno rešitev.



ZIEGLER parkirna mesta za kolesa TECTUM-E

ZIEGLER postajališče PURE

3 / ZIEGLER končni izdelek vrhunske kakovosti
Naši izdelki so kakovostni in se uporabljajo.
V Nebelschütz v Dresdnu poteka proizvodnja v lastnih prostorih, že od 
leta 1993, na površini več kot 24.000 m2. Strokovno znanje in izkušnje 
„znamka ZIEGLER“ v kombinaciji s sodobnimi proizvodnimi tehnikami 
zagotavlja optimalno obdelavo materialov in serijsko proizvodnjo.

4 / ZIEGLER Dobava in montaža
Naročnik je za nas na prvem mestu.
Za vsak izdelek imamo tehnično dokumentacijo z točnimi merami, 
načinom vgradnje in pritrditvijo. Tako lahko brez kakršnih koli težav 
opremo vgradite ali pa jo za vas vgradimo mi. To je zelo pomembno, da 
imate popolno zaupanje v nas in naše izdeleke. Velik pomen pripisujemo 
profesionalnosti storitve in varnosti izdelka, ki zagotavljata uspešno in 
dolgoročno delovanje na trgu. Del dokumentacije so tudi načrti temeljev. 
Vse standardne konstrukcije so statično preizkušene in certificirane – brez 
tveganja, v vašo korist.

Primeri projektov in rešitev ZIEGLER:



BELLITALIA S.r.l je najbolj uveljavljeno, dinamično in ustvarjalno 
italijansko podjetje, ki deluje na področju urbane opreme iz betona in 
marmorja.

Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 1960 in je hitro postalo vodilno 
podjetje za izdelavo BETONSKIH PREFABRIKATOV. Novi izzivi so 
omogočali nenehem razvoj in hitro rast in razvoj podjetja na tržišču 
Italije.

V 80 letih prejšnjega stoletja se je BELLITALIA® zavezala k rasti podjetja 
na področju betonske urbane opreme, zahvaljujoč prestrukturiranju 
organizacije in proizvodnje, z namenom spremembe imidža podjetja.

Prvenec prve kolekcije, ki je bila v celoti namenjena urbani opremi v 
mestnih središčih, je bila znamenita serija KLASIKA – classic line, ki je 
še vedno prepoznavna v svetu, z zaobljenimi linijami in prepoznavnim 
bakrenim obročem na betonskih konfinih, parkovnih klopeh, stojalih 
za kolesa, koših za odpadke in dreversnih rešetkah. To je to, kar je 
bilo revolucionalno in je dalo obliko in vsebino konceptu sodobnega 
urbanega uličnega pohištva, z namenom novega načina javnega življenja 
na ulicah mest.

Sčasoma so se kolekcije izdelkov množile, pojavili so se novi materiali, 
kot na primer jeklo, nerjavno jeklo, lito železo in les, ki so dopolnjevali 
beton in nastale so povsem nove kolekcije.
Vrhunec proizvodnje BELLITALIA® se je zgodil leta 2006 z rojstvom 
kolekcije PLEMENITIH KAMNIN – precious stones, s celotnim 
asortimanom izdelkov iz MARMORNEGA GRANULATA, kateri so unikat 
na tržišču in s svojim karakterjem oblikujejo standarde na mednarodnem 
tržišču.

V letu 2015 je BELLITALIA® začela z novim izzivom, razvojem inovativne 
formule ultra trdega betona – Ultratense Concrete®.
Ta novi material omogoča zasnovo in oblikovanje betona do skrajnosti, 
kompleksnih linij in inovativnih oblik. To bo ponovno zaznamovalo korak 
v zgodovino urbanih dizajnov. 

MI USTVARJAMO /
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ustanovitev podjetja in proizvodnje betonskih 
prefabrikatov /

koncept urbane opreme je 
rojen, vključno s kolecijo 
CLASSIC LINE /
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urbana oprema Bellitalia postane 
svetovno znana. Izvoz se začne /

prve licence so prodane kot know-
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Braziliji in Turčiji /
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litega železa /
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proizvodnja prvega koša za odpadke 
ATLANTE. Sedaj je prodan že skoraj 
v količini 18.000 kosov /

pripravljeni na nove izzive: rojstvo kolekcije ORGANIC 
LINE. Kompleksne linije s površinsko obdelavo /

naš ponos: PLEMENITE KAMNINE so rojene /
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nenavadna inovacija: ULTRA TRD BETON®. 
Visokokvaliteten cement na najvišji stopnji 
evolucije /



Inovacije in stalne izboljšave industrijskih tehnologij je eden od izzivov 
značilnost BELLITALIJE®.

Razvoj celotne tehnologije znotraj podjetja (od dizajna, strojev in 
kalupov, do proizvodnje vsakega izdelka), zagotavlja nadzor nad vsako 
fazo proizvodnje slehernega izdelka. Ta kontrola je varovalo kvalitete 
in omogoča BELLITALIJI® doseči popolnost pri vsakem detajlu izdelka.

Skice in ideje oblikovalcev so predmet skrbnega nadzora in preverjanja, 
z uporabo najsodobnejših 3D tehnologij modeliranja, ki jo imajo vodje 
projektov in oblikovalcev vedno na razpolago.

Glavni element urbane opreme je dizajn, na katerega je BELLITALIA® 
vedno osredotočena. Zaradi tega razloga podjetju svetujejo 
mednarodno priznani arhitekti, ki sodelujeno z najbolj naprednimi 
raziskovalnimi laboratoriji v Italiji.
BELLITALIA® je prepričana, da se je le multidisciplinarna ekipa na 
najvišji ravni sposobna soočiti z izzivi na trgu. Zato so stalne raziskave 
povzročile sodelovanju z Oddelkom za materiale, okoljsko znanost in 
krajinsko planiranje pri Tehnični univerzi Marche, SIMAU.

Oddelek, med drugimi raziskavami, razvija tudi inovativne materiale 
v proizvodnjih procesih, združljive s potrebami okolja. Deluje z 
namenom spodbujanja interakcije med javno upravo, industrijo in 
raziskovalnimi institucijami, kot tehnično-znanstveni svetovalec. 
Z vključitvijo Univerze v analize in reševanje realnih problemov, ki 
neposredno vplivajo na družbo, lahko raziskave zagotovijo stimulacije 
in verifikacijo.

MI INOVIRAMO /



MI PREOBLIKUJEMO /

BELLITALIA® je razvil tehnične zmogljivosti in prilagodljivost 
oblikovanja ki omogoča prilagoditev izdelkov tudi za najbolj 
specifične zahteve kupcev. 

Leta dela z betonom, skupaj z izvajanjem številnih posebnih 
projektov, so omogočili da je družba izboljšala rezultate z vidika 
načrtovanja, kakovosti in trajnosti ter širila komunikacijske kanale s 
strankami širom sveta.

Proaktivnost pri razvoju projektov “po meri” je postala sestavni 
del “know-howa” v podjetju znotranje delovne skupine, za 
preučevanje posameznih projektov.

Ta odprtost do različnih želja strank omogoča podjetju, da 
tekmujejo in rastejo v svoji branži, in prikazuje podobo podjetja z 
veliko možnostjo prilagajanja in omogoča dodano vrednost.





Ultra trd beton® (UTC®) je registrirana ekskuzivna blagovna znamka 
na trgu podjetja BELLITALIA. Razvit je bil v sodelovanju z raziskovalci 
Oddelka za materiale, okoljsko znanost in krajinsko planiranje pri 
Tehnični univerzi Marche (SIMAU), in z mednarodno priznanimi 
oblikovalskimi studiji.

Inovativni betonski materiali, izdelani z najnovejšo vrhunsko tehnologijo, 
Ultra trd beton je prihodnost.
Zelo žilav in s sposobnostjo doseči zelo tanke plasti, se UTC beton lahko 
uliva tudi v bolj kompleksne oblike, zaradi svoje sposobnostjo zapolnite 
tudi najmanjših prostorov kalupa.

UTC® je material z vrhunskimi mehanskimi lastnostmi, tudi brez uporabe 
zapletenih notranjih ojačitev.
Ta posebnost dopušča veliko ustvarjalno svobodo v fazi modeliranja 
celi generaciji izdelkov z zelo tanko površinsko plastjo in ukrivljenih 
tridimenzionalnih oblik, ter s tem zadovolji potrebe oblikovalcev in 
okoljskih dejavnikov.

Te značilnosti omogočajo zasnovo oblikovanja uličnega pohištva, ki so 
bile prej nepredstavljive in bodo spremenile interakcijo in način življenja 
na javnih prostorih v mestih.

Končne barve izhajajo iz dodajanja pigmentov med mešanjem in 
postanejo bistveni del materiala, ter s tem zagotavljajo dolgotrajno 
odpornost in obstojnost.

UTC® omogoča tudi recikliranja, zaradi narave osnove, ki jo tvorijo 
cement in granulati najboljše kakovosti, ki so dobljeni v kamnolomih in 
nadzorovani z certificiranimi procesi.

ULTRA TRD BETON® (UTC®)  /



14 ULTRATENSE CONCRETE®     KLOPI

Jonathan



15ULTRATENSE CONCRETE®     KLOPI

Wing



16 ULTRATENSE CONCRETE®     SEDEŽI

Spring



17ULTRATENSE CONCRETE®     SEDEŽI

Roger



18 ULTRATENSE CONCRETE®     KLOPI

Alba



19ULTRATENSE CONCRETE®     KLOPI

Alba in Aurora



20 ULTRATENSE CONCRETE®     KLOPI

Bridge



21ULTRATENSE CONCRETE®     KLOPI

Bridge



22 ULTRATENSE CONCRETE®     

Thin Hamlet

POSODE ZA ROŽE / KOŠI ZA ODPADKE



23ULTRATENSE CONCRETE®     

HamletFrank

Frank

KOŠI ZA ODPADKE



24 ULTRATENSE CONCRETE®     

Solar

Solar

Circle

DREVESNA REŠETKA



25ULTRATENSE CONCRETE®     

BubbleSolar

DREVESNA REŠETKA





PLEMENITE KAMNINE /

Z mešanico narejeno v podjetju BELLITALIA® je mogoče ustvariti 
skoraj vsako obliko arhitekturnega objekta; arhitekti in oblikovalci 
lahko v celoti izrazijo svoj osebni slog ter dokažejo svojo 
ustvarjalnost.
Narejena je z uporabo vode, peska, gramoza in cementa. Vsi 
materiali so pridobljeni iz naravnih surovin. Uporaba betonskih 
izdelkov in granulata naravnega marmorja lahko bistveno zmanjša 
stroške vzdrževanja, saj so ti materiali dolgotrajeno obstojni in 
trpežni, v daljšem časovnem obdobju več let.



28 PLEMENITE KAMNINE POSODE ZA ROŽE

Giove



29PLEMENITE KAMNINE POSODE ZA ROŽE

Marte



30 PLEMENITE KAMNINE POSODE ZA ROŽE

Timeless 1620



31PLEMENITE KAMNINE POSODE ZA ROŽE

Artemide



32 PLEMENITE KAMNINE POSODE ZA ROŽE

Estate Primavera



33PLEMENITE KAMNINE POSODE ZA ROŽE

Ring Reverse

Pegaso



34 PLEMENITE KAMNINE POSODE ZA ROŽE

Ring Olimpo Backrest



35PLEMENITE KAMNINE POSODE ZA ROŽE

OlimpoOlimpo Lighting Tree



36 PLEMENITE KAMNINE KLOPI

Holly



37PLEMENITE KAMNINE KLOPI

Smart



38 PLEMENITE KAMNINE KLOPI / POSODE ZA ROŽE

Demetra in Artemide



39PLEMENITE KAMNINE KLOPI

Demetra



40 PLEMENITE KAMNINE

Demetra in Artemide

KLOPI / POSODE ZA ROŽE



41PLEMENITE KAMNINE

Onda

KLOPI / POSODE ZA ROŽE



42 PLEMENITE KAMNINE KLOPI

Onda



43PLEMENITE KAMNINE KLOPI

Lounge



44 PLEMENITE KAMNINE KLOPI

Wing Wood



45PLEMENITE KAMNINE KLOPI

Arrow



46 PLEMENITE KAMNINE KLOPI

Venezia



47PLEMENITE KAMNINE KLOPI

Eraclea Wood 



48 PLEMENITE KAMNINE KLOPI / SEDEŽI

Cross Kubb Apollo



49PLEMENITE KAMNINE SEDEŽI

LabyrinthQuadro



50 PLEMENITE KAMNINE SEDEŽI / KLOPI

Gea Atena



51PLEMENITE KAMNINE KLOPI

AureliaRomana



52 PLEMENITE KAMNINE

Cassiopea

KLOPI



53PLEMENITE KAMNINE

Orchidea

FONTANE



54 PLEMENITE KAMNINE

Urano Città

KOŠI ZA ODPADKE



55PLEMENITE KAMNINE

PlutoneSorrento

KOŠI ZA ODPADKE / PEPELNIK



56 PLEMENITE KAMNINE

Sfera Sfera

STEBRIČKI



57PLEMENITE KAMNINE

PlutoneTitano

STEBRIČKI





ORGANIC /
SKULPTURE

Kreiranje kolekcije ORGANIC je nastalo pod taktirko češkega 
genija in umetnika Matouša Holý, ki je uporabljal organske snovi, 
kot je zemlja, za oblikovanje idej o “živem” urbanem pohištvu 
dinamičnih linij, ki so sposobne umestitve v vsako okolje. Akrilni-
poliuretanski lak, ki se uporablja za površinski premaz, je enako 
kot v avtomobilski industriji in zagotavlja barvno obstojnost in daje 
originalno eleganco.

Preko kolekcije ORGANIC umetnost združuje funkcijo: zdi se, da 
se sedeži želijo prilagoditi vsakem položaju sedenja, medtem ko 
ponuja izkušnjo oblike valovanja.

Tri-dimenzionalnost in prožnost linij ustvarja vizualno impresiven 
učinek.

Proizvodi kolekcije ORGANIC, so dizajnirani z uporabo 
najmodernejše programske opreme za oblikovanje uličnega 
pohištva in 3D modeliranja, ter narejeni z materialov lokalnih 
dobaviteljev.

Po izdelavi v kalupu, je površina premazana s plastjo laka v barvi 
(rdeča RAL 3000, črna RAL 9005 ali bela RAL 9010). Vsi izdelki 
so na voljo v belem granitu premazanim z zaščitnim premazom. V 
tem primeru so ploskve naravno gladke, medtem ko so stranske 
površine finalno štokane.

Vsi izdelki so opremljeni s pritrdilnimi točkami z notranjimi 
jeklenimi navojnimi vložki, za potrebe manipulacije z jeklenicami, 
ki se jih nato prekrije z logotipno ploščico.



60 ORGANIC SEDEŽI

Cuddly



61ORGANIC SEDEŽI

Cuddly in Family 



62 ORGANIC KLOPI

Funny



63ORGANIC KLOPI

Harmony



64 ORGANIC SEDEŽI

Happy



65ORGANIC KOŠI ZA ODPADKE

Polary



66 BETON VEČ IZDELKOV

Posode za rože Venere Posode za rože Pawn Posode za rože Cristina Alpha in Beta Posode za rože Kubb

Posode za rože Lounge Posode za rože Pair Posode za rože Berry Posode za rože  Menhir

Posode za rože Mug Posode za rože B-Swing DoublePosode za rože B-Swing Single Klop Swing



67BETON VEČ IZDELKOV

Klop Afrodite Klop Città Klop MenhirKlop Minerva

Klop Icaro Klop Bios Koš za odpadke Bios Koš za odpadke Orione in Pegaso

Koš za odpadke Atlante Pepelnik Crono Zaporni stebrički Vertica Zaporni stebrički Ground



68 IZBIRA IZDELKAKOVINA

Klopi Zebra Klopi Zebra SKlopi Zebra Klopi Zebra

Posode za rože Ginevra Posode za rože Trento Klopi Zebra in posode za rože  
Venere

Klopi Zebra in posode za rože 
Timeless 1220

Posode za rože Meridiana Posode za rože Timeless Combined WoodPosode za rože Timeless Combined Posode za rože Cosmoarredo



69REFERENCE

Bolzano Shelter Magnum Shelter Parentesi ShelterMartina Shelter

Martina Double Shelter Merlino Litter Bin Ares Litter Bin Mercurio Litter Bin Cast Iron BollardsCopper Bollards

Cast Iron Tree Grid Cast Iron Tree Grid Furbo Cycle RackCosmoarredo Shield



Vsi izdelki in materiali , predstavljeni v katalogu so 
izključna last BELLITALIA®.



Vsi izdelki in materiali , predstavljeni v katalogu so 
izključna last BELLITALIA®.



Skupina ZIEGLER deluje na trgih D · A · CH · NL · PL · SLO

ZIEGLER STUDIO d.o.o. | Želimlje 82a  |  1291 Škofljica
Telefon 01 511 3 444  |  Mobilni telefon 031 593 014  |  www.ziegler-slo.si  |  info@ ziegler-slo.si
Ponudba velja za pravne osebe. |  Vse cene v katalogu so brez DDV.


