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НАВЕСИ ЗА ПУШАЧИ

Навес за пушачи BERLIN
- Навес, който комбинира в себе си

функционалност и елегантен вид.
Представлява обширно пространство, което
предпазва пушачите от неблагоприятните
атмосферни влияния.

Конструкция:
- Колони от поцинкована стомана 80 х 80 мм,

степенките са приспособени за монтаж върху
фундаментна плоча (крепежните елементи са
част от комплекта).

- Дълбочина: 1560 мм, Височина: 2680 мм.
- Широчина на входа: 1000 мм.
- Обща широчина: 2500 или 5000 мм.

Покрив:
- Рамката на покрива е изработена от

алуминиев профил. Покривът представлява
полупрозрачен поликарбонат, обработен да
ограничава проникването на UV- лъчи, дебе-
лина 6 мм.

Странични стени:
- Стени от защитено стъкло с дебелина 8 мм.

Стъклата са оборудвани с предупредителни
лепенки. Укрепване на стъклата с помощта на
скоби от лят алуминий за лесна смяна 
в случай на повреда. Стени от четирите страни,
на предната страна - вход 
с широчина 1000 мм. 

Обработка на повърхността и монтаж:
- Крайната обработка на навеса се състои 

в повърхностно боядисване в черно– сив
оттенък. Навесите се доставят в разглобено
състояние. Лесен монтаж според приложената
инструкция.

Навес за пушачи – икономичен
Tип: 3723

- Навес за пушачи, който е опростен,
стабилен и икономичен. Предоставя на
пушачите закрито пространство, което 
ги предпазва от вятър и дъжд. 

Конструкция:
- Алуминиеви профили с Ø 50 мм. Стойките

завършват със степенки подходящи за мон-
таж към фундаментната плоча (крепежните
елементи са част от комплекта). Конструк-
цията се сглобява с помощта на преходни
тръбни профили от алуминиева отливка,
които се застопоряват с помощта на нер-
ъждаеми болтове (част от комплекта). 

- Дълбочина: 1861 мм.
- Дължина: 2526 мм.
- Височина: 2175/2278 мм.

Покрив и странични стени
- Покривът и стените се състоят от

полупрозрачен поликарбонат с дебелина 
10 мм, обработен срещу проникване на UV- лъчи.

Tип строителен елемент цена (лв) без ДДС цена (лв) с ДДС
3722 Навес с дължина 2500 мм 7 406,58 8 887,90
3733 Навес с дължина 5000 мм 12 970,42 15 564,50

4 660,50
c ДДС: 5 592,60
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