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PŘÍSTŘEŠEK NA PARKOVÁNÍ KOL
STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ
Technická data
Zastřešená plocha: 2480 x 4600 mm
Vnitřní šíře: 4000 mm
Nejnižší průchodná výška: 2007 mm
Sklon střechy: 7°
Max. zatížení střechy: 150 kg/m2
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Přístřešek lze využít nejen na parkování kol.

Výplň bočního rámu
Typ: 3819
- Orámovaná polykarbonátová výplň silná 10 mm.

7 390,- /1 ks

25 990,-

- Lze využít na levou i pravou
stranu. (Pro přístřešek
můžete objednat
jednu nebo 2 bočnice.)

Přístřešek na kola
Typ: 3818
- Konstrukci přístřešku tvoří zinkovaná trubka Ø 57 mm, střecha je tvořena
zinkovaným trapézovým plechem. Nosný rám střechy je vyroben z válcovaného
„U” profilu 120.
- Přístřešek je dodáván v rozmontovaném stavu, včetně spojovacího materiálu.
- Pro bezpečný provoz přístřešku je nutná montáž k podlaze. Součástí dodávky je
montážní návod.

6 490,Stojan na kola

Typ: 3820

- Volitelná výbava.

- Žárově zinkovaný stojan na kola, který lze pevně
spojit s přístřeškem. (Lze objednat samostatně.)

- K přístřešku lze doobjednat výplň bočního rámu a stojan na kola.

- Kapacita stojanu – 10 kol.

Stanoviště kontejnerů
- Vymezuje prostor pro kontejnerové stání. Zamezuje
nechtěnému pohybu kontejnerů vlivem povětrnostních vlivů.
Napomáhá udržovat pořádek a zvyšuje komfort v odpadovém
hospodářství. Jedná se o stavebnicový systém, ze kterého lze
postavit velké množství velikostí a tvarů. Nejčastěji se používají
stání na 1 až 5 kontejnerů 1 100 l.
- Žárově zinkovaná konstrukce se skládá ze stojin a panelových
výplní. Zinkovaná ochrana stanoviště zajišťuje dokonalou
ochranu proti povětrnostním vlivům. Celek je pospojován sadou
spojovacího materiálu, která je součástí dodávky. Stojiny jsou
opatřeny přírubou, kterou lze snadno kotvit k základu (kotvící
materiál není součástí dodávky).

Stanoviště kontejnerů – tahokov Typ: 7126–7130

- Na zakázku lze vyrobit stanoviště v jiných rozměrech, se střechou
popřípadě z jinou výplní panelů jako je polykarbonát nebo
dřevo.

TYP
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
Stanoviště kontejnerů – síťované Typ: 7131–7135
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POČET
KONTEJNERŮ
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ROZMĚRY
(mm)
1790 x 1610 x 1504
3400 x 1610 x 1504
5010 x 1610 x 1504
6620 x 1610 x 1504
8230 x 1610 x 1504
1880 x 1610 x 2100
3490 x 1610 x 2100
5100 x 1610 x 2100
6710 x 1610 x 2100
8320 x 1610 x 2100

HMOTNOST
(kg)
67
84
103
122
140
131
174
216
259
302

CENA
(Kč)
7 990,10 990,14 490,17 490,19 990,18 490,23,990,29 490,34 990,46 990,-

