
407

Napoli
Тип: 3721

- 1 бр. задна стена, 
1 бр. странична стена, 1 бр. витрина

Milano   
Тип: 3718

- 1 бр. задна стена, 
1 бр. странична стена

По желание и други

цветови комбинации

Torino   Тип: 3719  

- 1 бр. задна стена, 
2 бр. странични стени.

АВТОБУСНИ СПИРКИ

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: 2500 мм.

Покрив:
- Рамката на покрива е изработена от алуминиев профил. Покривът се състои от полупрозрачен поликарбонат, обработен да

ограничава проникването на UV- лъчи, дебелина 6 мм. На предната и задната страна на покрива е поставен алуминиев улук.

Стени:
- Стените са изработени от закалено стъкло с дебелина 8 мм. Стъклата са оборудвани с предупредителни лепенки, укрепени са 

с помощта на скоби от лят алуминий за лесна смяна в случай на повреда.

Двустранна витрина без осветление:
- Поставена с помощта на фиксиращи степенки. Алуминиева рамка, дебелина 75 мм. Заоблени ъгли от алуминиева отливка.

Врати с телескопичен амортесьор. В случай на повреда могат да се сменят без необходимост от употреба на инструменти или
демонтиране на витрината. Стъклено табло от закалено стъкло, дебелина 4 мм. Две секретни ключалки от всяка страна с два
ключа на профила на вратата. Всички свръзки са уплътнени. Вътрешната стена на витрината е от поцинкована ламарина,
боядисана с бяла боя. Площ за закачване на материали (В х Ш) 1760 х 1210 мм. 

Витрина за разписание на автобусите:
- Всички наши автобусни спирки се доставят с витрина за разписанието на автобусите:

Алуминиева рамка с вградена ключалка, дебелина 30 мм (В х Ш) 750 х 550 мм. Вратите могат да се сменят и са двустранни. 
В случай на повреда на вратичките – лесна смяна без необходимост от употреба на инструменти или демонтиране на витрината.
Закалено стъкло, дебелина 4 мм. Секретна ключалка с два ключа на профила на вратите. Всички свръзки са уплътнени.
Вътрешната стена на витрината е от поцинкована ламарина, боядисана с бяла боя. 

Обработка на повърхността и монтаж
- Крайна обработка на повърхността в цветове по RAL. Автобусните спирки се доставят в разглобено състояние. Лесен монтаж

според приложената инструкция.
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