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FEDETT KERÉKPÁRTÁROLÓ

TÍPUS ÉPÍTŐELEMEK
MÉRETEK 

(mm)
ÁR
(Ft)

3724 Fedett alapszerkezet oldal és hátsó fal nélkül 2500 x 2635 x 2090 593 400,-
3725 Mellékszerkezet oldal és hátsó fal nélkül 2500 x 2635 x 2090 459 300,-
3726 Oldalfalak – kétrészes 967 x 1750 x 20 130 100,-
3727 Hátsó fal az alapszerkezethez – kétrészes 1150 x 1750 x 20 146 000,-
3728 Hátsó fal a mellékszerkezethez – kétrészes 1150 x 1750 x 20 146 000,-
3729 Kerékpárállvány 6 hely 105 400,-

Fedett kerékpártároló – „VOUTE”
Szerkezet:
- Az oszlopok 80 x 80 mm-es horganyzott acélból készülnek, a lábak úgy lettek kialakítva, hogy könnyen illeszthetők az aljzat felületére.

(a csavarok a szállítmány részét alkotják). 
- Mélység: 2090 mm, Magasság: 2635 mm, Szélesség: 2500 mm.

Tető:
- A tető kerete alumínium elemekből készült. A tető UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonátból készült, vastagsága 6 mm. 

Oldalfalak:
- Az oldalfalak keretei alumínium elemekből készülnek, amelyek az UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonát üveget fognak be. 

Az oldalfalak és a hátsó fal két részből állnak.

Felületi kezelés és összeszerelés:
- Végső felületi kezelés a RAL színárnyalat felületi felfestésével történik. A kerékpártárolókat szétszerelt állapotban szállítjuk.

Összeállítás a mellékelt utasítás szerint.

Felhasználási változat: fedett
átjáró.

Szerkezeti rajz.

Fedett kerékpártároló – gazdaságos
- A tároló szerkezete Ø 50 mm-es alumínium elemekből készül. 

A tartóoszlopokat be lehet betonozni az alapfelületbe. A szerkezet
alumínium öntet összekötő-csövek segítségével állítható össze, amelyeket
nem rozsdásodó csavarokkal kell összekapcsolni (a szállítmány része).

- A fedél és a falak UV sugárzást felfogó 10 mm vastag átlátszó
polikarbonátból készülnek.

- Szétszerelt állapotban, kerékpárállvány nélkül szállítjuk. A mellékelt utasítás
alapján könnyen összeszerelhető.

Változatos megoldás

TÍPUS ÉPÍTŐELEMEK MÉRETEK (mm)
ÁR
(Ft)

3730 Alapváltozat 2580 x 2150 x 1977 444 400,-
3731 Kiegészítő elem 2580 x 2150 x 1977 310 400,-
3732 Kerékpárállvány - horganyzott 5 hely 37 900,-

Alapváltozat és
kiegészítés.
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