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WIATY NA ROWERY

Wiaty na rowery - „VOUTE”
Konstrukcja:
- Słupki z ocynkowanej stali 80 x 80 mm, przystosowane do montażu do podstawy (materiały montażowe wchodzą w skład zestawu).
- Długość: 2090 mm, wysokość: 2635 mm, szerokość: 2500 mm.
Dach:
- Rama dachu z aluminiowych profili. Dach wykonano z przejrzystego poliwęglanu z powłoką chroniącą przed UV, grubość 6 mm.
Boczne ściany:
- Ramy ścian są wykonane z aluminiowego profilu, wypełnienie z przejrzystego poliwęglanu z powłoką chroniącą przed UV.
Boczne i tylna ściany składają się z dwóch części.
Zabezpieczenie powierzchni i montaż:
- Wymagane zabezpieczenie powierzchni wiaty wykonano farbą nawierzchniową w odcieniu RAL. Wiaty są dostarczane w stanie
rozłożonym. Montaż wg załączonej instrukcji.

Zastosowany wariant – kryte
przejście.

nty
waria
Różne

TYP
3724
3725
3726
3727
3728
3729

CZĘŚCI SKŁADOWE
Podstawowa wiata bez bocznych i tylnej ściany
Dostawiana wiata bez bocznych i tylnej ściany
Boczna ściana - dwuczęściowa
Tylna ściana do podstawowej wiaty - dwuczęściowa
Tylna ściana do dostawianej wiaty - dwuczęściowa
Stojak na rowery

WYMIARY
(mm)
2500 x 2635 x 2090
2500 x 2635 x 2090
967 x 1750 x 20
1150 x 1750 x 20
1150 x 1750 x 20
6 miejsc

CENA
(zł)
7 238,00
5 534,00
1 606,00
1 802,00
1 802,00
1 270,00

Schemat konstrukcji.

Wiaty na rowery - ekonomiczne
- Konstrukcję wiaty tworzy aluminiowy profil o Ø 50 mm. Nogi są
przystosowane do zabetonowania. Łączenie konstrukcji za pomocą
przelotowych rurek z litego aluminium, które się blokuje za pomocą
nierdzewnych śrub (dostarczane wraz z wiatą).
- Dach i ściany tworzy przejrzysty poliwęglan o grubości 10 mm, z powłoką
chroniącą przed UV.
- Dostarczane w stanie zdemontowanym bez stojaków na rowery.
Prosty montaż wg załączonej instrukcji.

TYP
3730
3731
3732

Wariant podstawowej
i dostawianej wiaty.
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CZĘŚCI SKŁADOWE
Podstawowa wiata
Dostawiana wiata
Stojak na rowery ocynkowany

WYMIARY
(mm)
2580 x 2150 x 1977
2580 x 2150 x 1977
5 miejsc

CENA
(zł)
5 389,00
3 672,00
467,00

