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Stanowisko na kontenery – wentylowane  Typ: 7126 – 7130

Stanowisko na kontenery
- Zapewnia miejsce na stojący pojemnik.

Zapobiega przypadkowemu przemieszczaniu
pojemników ze względu na warunki
atmosferyczne. Pomaga w utrzymaniu porządku 
i zwiększa komfort w zakresie gospodarki
odpadami. Jest to system modułowy, który
można tworzyć o różnych rozmiarach 
i kształtach. Najczęściej używane na stanowiska
od 1 do 5 kontenerów 1100 l.

- Ocynkowana ogniowo konstrukcja składa się ze
stelażu i panelu wypełnień. Ocynkowane
stanowisko zapewnia doskonałą ochronę przed
pogodą. Cały zestaw stanowiska, sprzedawany
jest razem z materiałem montażowym, który jest
wliczony w cenę. Słupki są wyposażone 
w kołnierz, który można łatwo zakotwiczyć do
podstawy (materiał do kotwiczenia nie
dołączony).

- Na zamówienie stanowisko może być wykonane
w innych wymiarach, z dachem z takich
materiałów jak płyty 
z poliwęglanu czy drewna.

Wiata na rowery
Typ: 3818 

- Konstrukcję wiaty tworzy cynkowana rurka Ø 57mm, dach stanowi ocynkowana
blacha trapezowa. Ramę nośną dachu tworzy walcowany profil „U” 120.

- Wiata jest dostarczana w stanie zdemontowanym wraz ze złączami.

- Dla bezpiecznego użytkowania wiaty, należy ją zamocować do podłoża.
Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu.

- Dowolne wyposażenie.

- Do wiaty można dodatkowo zamówić ściany boczne i stojak na rowery.

WIATA NA ROWERY
STANOWISKA NA KONTENERY 

Wiatę można użyć nie tylko 
do parkowania rowerów.

Dane techniczne
Powierzchnia przykryta: 2480 x 4600 mm
Szer. wewnętrzna: 4000 mm
Najniższa wysokość: 2007 mm
Spad dachu: 7°
Maks. obciążenie dachu: 150 kg/m2Całkowicie ocynkowana

Ściany boczne
Typ: 3819

- Obramowana
polikarbonowa płyta 
o gr. 10 mm.

- Można stosować na lewą 
i prawą stronę. (Do wiaty
można zamówić jedną lub
dwie ściany).

Stojak na rowery    Typ: 3820 

- Ogniowo cynkowany stojak na rowery, który
można na stałe połączyć z wiatą. 
(Należy zamówić oddzielnie)

- Pojemność stojaka – 10 rowerów.

4 218,00

1 074,00

1 229,00 
/ 1 szt.

TYP
ILOŚĆ

KONTENERÓW
ROZMIARY 

(mm)
NOŚNOŚĆ 

(kg)
CENA

(zł)
7126 1 1790 x 1610 x 1504 67 1 348,00
7127 2 3400 x 1610 x 1504 84 1 829,00
7128 3 5010 x 1610 x 1504 103 2 328,00
7129 4 6620 x 1610 x 1504 122 2 829,00
7130 5 8230 x 1610 x 1504 140 3 327,00
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