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Napoli   
3721 típus

- 1x hátfal, 1x oldalfal, 1x vitrin

Milano 
3718 típus

- 1x hátfal, 1x oldalfal

Kívánságra színes

kivitelben

Torino   3719 típus

- 1x hátfal, 2x oldalfal

AUTÓBUSZMEGÁLLÓ

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: 1560 mm, Magasság: 2680 mm, Szélesség: 2500 mm.

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

első és hátsó oldalán alumínium eresz található.

Falak:
- A falak 8 mm vastag biztonsági üvegből készülnek. Az üveget biztonsági matricákkal látják el. Az üvegek felerősítése öntött

alumínium csavarokkal történik, hogy sérülés esetén könnyen kicserélhetők legyenek.

Kétoldalas vitrin világítás nélkül:
- Támasztékok segítségével megerősített. Alumínium keret, 75 mm szélesség. Alumínium öntetből készült lekerekített sarkok.

Teleszkópos bukóajtók, sérülés esetén az ajtókat szerszám vagy a vitrin leszerelése nélkül ki lehet cserélni. 4 mm vastag biztonsági
üvegből készült tábla. Két biztonsági zár az ajtó mindkét részén, két kulccsal. Minden csavar tömítéssel ellátott. A vitrin belső tere
fehérre lakkozott horganyzott lemezből készült. Kiállítási felület (magasság és szélesség): 1760 x 1210 mm.

Menetrend-tartó vitrin:
- Minden autóbuszmegállónkhoz egy menetrend-tartó vitrint is adunk: Alumínium keret beépített függesztővel, szélessége 30 mm, 
(magasság x szélesség) 750 x 550 mm. A kétoldalas szárnyas ajtók kivehetők. Sérülés esetén az ajtók szerszám vagy a vitrin
szétszerelése nélkül kicserélhetők. A belső teret 4 mm vastag biztonsági üveg fedi. Biztonsági zár két kulccsal az ajtó oldalán. Minden
csavar tömítéssel ellátott. A vitrin belső tere fehérre lakkozott horganyzott lemezből készült. 

Felületi kezelés és összeszerelés:
- Végső felületi kezelés az RAL színminták alapján. Az autóbuszmegállókat szétszerelt állapotban szállítjuk. A mellékelt utasítás alapján

könnyen összeszerelhető.
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