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Zaprojektowana z myślą o przyszłości.
Oparta o prostotę i minimalizm konstrukcja 
zapewniająca intuicyjne użytkowanie
i uniwersalny dizajn wpisuje się w nowoczesną 
miejską przestrzeń jak i w industrialnych wnętrzach.

Boczne kolorowe oświetlenie LED pełni zarówno 
rolę wzorniczą, jaki jest dostosowywane 
kolorystycznie do przestrzeni.

Future is here.

Podstawowa kolorystyka:

RAL 9005





City zaprojektowana została z doświadczenia 
i poszukiwania bardziej nowoczesnych sposobów 
prezentacji naszego wzornictwa. Poza skupieniem 
się na jej unikalnym dizajnie i miejskim charakterze, 
City posiada konstrukcję modułową, dzięki czemu
z podstawowych elementów możemy stworzyć 
3 różne konfiguracje produktu.

Jej charakter podkreślony został 
oświetleniem LED.

Podstawowa kolorystyka:

RAL 7016

RAL 9016





Ławka Urban to przede wszystkim funkcjonalność. 
Z połączenia nowoczesnych funkcji i niezbędnych 
w siatce miejskiej elementów: stojaka na rowery
i siedziska - powstał ciekawy wzór nadający się 
doskonale do miejsc użyteczności publicznej
- parków, placów miejskich.

Wysokiej jakości odporne na zniszczenie 
materiały są jej dodatkowym atutem.

Podstawowa kolorystyka:

RAL 7016
• Rodzaj drewna: Jesion naturalny
• Kolor drewna: Bezbarwny

RAL 7035
• Rodzaj drewna: Jesion naturalny
• Kolor drewna: Dąb rustykalny



Każdy produkt marki SEEDiA przesyła dane do 
specjalnie zaprojektowanego panelu web. 
Dzięki pozyskanym informacjom jesteśmy
w stanie dostarczyć klientom usługę predykcji 
serwisu, zdalnie nadzorując każde urządzenie.

Klient logując się do panelu, ma podgląd do stanu 
produktu w czasie rzeczywistym oraz możliwość 
zarządzania funkcjami multimedialnymi urządzenia:

•  odtwarzacz mp3 (zdalne tworzenie biblioteki audio)

•  wyświetlacz epapierowy (zarządzanie 
    prezentowanymi treściami)

•  sensory (podgląd danych z sensorów 
    w czasie rzeczywistym)

Panel Seedia



Strona logowania
Strona logowania pozwala na zbieranie informacji 
o odwiedzających, przekazując im przy tym 
spersonalizowaną komunikację.

Strona powitalna
Strona powitalna Social WiFi pozwala Ci z łatwością 
wyświetlać dowolną zawartość Twoim odwiedzającym, 
pozwalając im dowiedzieć się więcej o Twoim biznesie, 
ostatnich wydarzeniach, promocjach czy wydarzeniach.

Recenzje
Zbieranie recenzji to najlepszy sposób na ustalenie 
co ludzie lubią a czego nie. W Social WiFi wiemy 
o tym doskonale - dlatego stworzyliśmy naszą usługę.

Analityka
Analityka to kluczowy komponent Social WiFi. Poznawanie 
Twoich klientów oraz wiedza jak do nich podchodzić są 
szczególnie istotne w każdej gałęzi biznesu.

Panel Social WiFi



Kosz City Trash Can zaprojektowaliśmy widząc realne 
potrzeby miast - monitoring zapełnienia poziomu 
śmieci w koszach dla służb miejskich, jak również 
dla mieszkańców - aby informować, które kosze
są niezapełnione.

Prestiżowa i innowacyjna linia wzornicza Future
to także inteligentny Infokiosk miejski, wyposażony
w energooszczędny wyświetlacz w technologii e-paper. 
Jest to przestrzeń do komunikacji z mieszkańcami 
umożliwiająca również zbieranie ich opinii
o ergonomii miasta.

Pozostałe produkty

Kosz miejski Infokiosk miejski



Wiaty solarne SEEDiA to niezależne energetycznie 
urządzenia miejskie zapewniające mieszkańcom 
funkcje informacyjne i multimedialne, jednocześnie 
osłaniając przed zewnętrznymi czynnikami miejskimi.

Wiata miejska



Każda z ławek Seedia zaopatrzona jest 
w następujące funkcjonalności:

Dodatkowo płatne usługi
(abonament roczny):

Funkcjonalności bazowe

Dodatkowo płatne elementy 
(płatność jednorazowa):

Rozszerzenia Usługi abonamentowe



Bezpieczeństwo



Funkcje Produktów



„Ławka, która oferuje użytkownikom możliwość ładowania urządzeń 
mobilnych spotkała się z entuzjastycznym odbiorem mieszkańców 
naszego miasta oraz przychylnością władz miasta.”

Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
Jarosław Adamczuk

Zastępca Burmistrza w Żarach
Olaf Napiórkowski

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach
Rafał Zimny

„Wdrożenie projektu przebiegło sprawnie i terminowo. Zainstalowane 
ławki spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców 
Żar, którzy na co dzień korzystają z ich funkcjonalności. Tego typu nisko 
emisyjne rozwiązania możemy rekomandować innym miastom,
które chciałyby wprowadzić je u siebie.”

„Inteligentne ławki doskonale wpisały się w nowoczesną formułę 
naszego placu zabaw. Chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom
odwiedzających nas rodziców z dziećmi, którzy chętnie korzystają 
ławek i możliwości podładowania telefonów.”

Nagrody Referencje
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