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PŘÍSTŘEŠKY PRO JÍZDNÍ KOLA

TYP STAVEBNÍ DÍL
ROZMĚRY

(mm)
CENA 
(Kč)

3724 Základní přístřešek bez bočních a zadní stěny 2500 x 2635 x 2170 41 990,-
3725 Přístavbový přístřešek bez bočních a zadní stěny 2500 x 2635 x 2170 31 990,-
3726 Boční stěna - dvoudílná 967 x 1750 x 20 8 790,-
3727 Zadní stěna pro základní přístřešek - dvoudílná 1150 x 1750 x 20 9 990,-
3728 Zadní stěna pro přídavný přístřešek - dvoudílná 1150 x 1750 x 20 9 990,-
3729 Stojan na kola 6 míst 7 390,-

Přístřešky pro jízdní kola - „VOUTE”
Konstrukce:
- Sloupky ze zinkované oceli 80 x 80 mm, patky uzpůsobené k montáži na podkladovou desku (spojovací materiál součástí dodávky).
- Hloubka: 2170 mm, výška: 2635 mm, šířka: 2500 mm

Střecha:
- Rám střechy z hliníkových profilů. Střecha je tvořena z průsvitného polykarbonátu s úpravou zamezující pronikání UV paprsků,

tloušťka 6 mm.

Boční stěny:
- Rám bočnic je vyroben z hliníkového profilů, výplň průsvitným polykarbonátem s úpravou zamezování pronikání UV paprsků. 

Bočnice i zadní stěny jsou tvořeny ze dvou dílů.

Povrchová úprava a montáž:
- Konečná povrchová úprava přístřešku je tvořena vrchním nátěrem v odstínu RAL 5010 (modrá). Přístřešky jsou dodávány v rozloženém

stavu. Montáž dle přiloženého návodu.

Varianta použití - krytý průchod.

Konstrukční schema.

Přístřešky pro jízdní kola - ekonomické
- Konstrukci přístřešku tvoří hliníkové profily o Ø 50 mm. Stojny jsou určeny

k zabetonování do základové desky. Sestavení konstrukce pomocí
přechodových trubek z hliníkové litiny, které se aretují pomocí nerez šroubů
(součástí dodávky).

- Střechu a stěny tvoří  průsvitný polykarbonát o tloušťce 10 mm, 
s úpravou proti pronikání UV záření.

- Dodáváno v rozmontovaném stavu bez stojanu na kola. Snadná montáž dle
přiloženého návodu.

Variabilní řešení

TYP STAVEBNÍ DÍL
ROZMĚRY

š x v x h (mm)
CENA 
(Kč)

3730 Základní pole 2580 x 2150 x 1977 31 990,-
3731 Přístavbové pole 2580 x 2150 x 1977 21 990,-
3732 Stojan na kola zinkovaný 5 míst 2 590,-

Varianta základního 
a přístavbového pole.
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