
407

Napoli   
Typ: 3721 

- 1x ściana tylna, 1x ściana boczna,
1x witryna

Milano   
Typ: 3718

- 1x ściana tylna, 1x ściana boczna

Warianty kolorowe

na życzenie

Torino   Typ:  3719

- 1x ściana tylna, 2x ściana boczna

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

Konstrukcja:
- Słupki z ocynkowanej stali 80 x 80 mm, przystosowane do montażu do podstawy (materiały montażowe wchodzą w skład zestawu).
- Długość: 1560 mm, Wysokość: 2680 mm, Szerokość: 2500 mm

Dach:
- Rama dachu składa się z aluminiowych profili. Dach wykonano z przejrzystego poliwęglanu z powłoką chroniącą przed UV, 

grubość 6mm. Na przedniej i tylnej ścianie dachu są umieszczone aluminiowe okapy.

Ściany:
- Ściany wykonano z bezpiecznego szkła o grubości 8 mm. Szyby zaopatrzono w naklejki ostrzegawcze. Mocowanie szyb za pomocą

uchwytów z litego aluminium dla łatwej wymiany w przypadku uszkodzenia.

Witryna dwustronna bez oświetlenia:
- Osadzona za pomocą złączek. Aluminiowa rama, grubość 75 mm. Zaokrąglone narożniki odlewane z aluminium. Otwierane drzwiczki 

z amortyzatorem teleskopowym, w przypadku uszkodzenia drzwi, prosta wymiana bez konieczności użycia narzędzi lub demontażu
witryny. Przeszklona tablica z bezpiecznego szkła, grubość 4 mm. Dwa bezpieczne zamki z każdej strony profilu drzwi, z dwoma
kluczami. Wszystkie złącza uszczelnione. Wypełnienie witryny z ocynkowanej blachy, malowanej białą farbą. Powierzchnia użytkowa
1760 x 1210 mm.

Witryna na rozkład jazdy:
- Wszystkie nasze przystanki autobusowe są dostarczane z witryną na rozkład jazdy: Aluminiowa rama z mocowaniem, grubość 30 mm,

750 x 550 mm. Otwierane dwustronne drzwi, wyjmowane. W przypadku uszkodzenia drzwi, prosta wymiana bez konieczności użycia
narzędzi lub demontażu witryny. Przeszklona tablica z bezpiecznego szkła, grubość 4 mm. Bezpieczny zamek na profilu drzwi, 
z dwoma kluczami. Wszystkie złącza uszczelnione. Wypełnienie witryny z ocynkowanej blachy, malowanej białą farbą.

Zabezpieczenie powierzchni i montaż:
- Wymagane zabezpieczenie powierzchni w odcieniach wg RAL. Przystanki autobusowe są dostarczane w stanie rozłożonym. Prosty

montaż w oparciu o załączoną instrukcję.
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