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Stanovisko kontajnerov – ťahokov  Typ: 7126–7130

Stanovisko kontajnerov
- Vymedzuje priestor pre kontajnerové stanovište.

Zamedzuje nechcenému pohybu kontajnerov
vplyvom poveternostných vplyvov. Napomáha
udržiavať poriadok a zvyšuje komfort
v odpadovom hospodárstve. Jedná sa
o stavebnicový systém,  z ktorého je možné
postaviť veľké množstvo veľkostí a tvarov.
najčastejšie sa používajú stanoviská 
na 1 až 5 kontajnerov 1100 l.

- Žiarovo zinkovaná konštrukcia sa skladá zo
stojok a panelových výplní. Zinkovaná ochrana
stanoviska zabezpečuje dokonalú ochranu pred
poveternostnými vplyvmi. Celok je pospájaný
sadou spojovacieho materiálu, ktorá je súčasťou
dodávky. Stojky sú vybavené prírubou, ktorú je
možné ľahko kotviť k základu (kotviaci materiál
nie je súčasťou dodávky).

- Na zákazku je možné vyrobiť stanovisko v iných
rozmeroch, so strechou, prípadne s inou výplňou
panelov ako je polykarbonát alebo drevo.

Prístrešok na bicykle
Typ: 3818 

- Konštrukciu prístrešku tvorí zinkovaná trubka Ø 57 mm, strecha je zo zinko-
vaného trapézového plechu. Nosný rám strechy je vyrobený z valcovaného 
„U“ profilu 120.

- Prístrešok je dodávaný v rozmontovanom stave, vrátane spojovacieho materiálu.

- Pre bezpečnú prevádzku prístrešku je nutná montáž k podlahe. 
Súčasťou dodávky je montážny návod.

- Voliteľná výbava.

- K prístrešku je možné doobjednať výplň bočného rámu a stojan na bicykle.

PRÍSTREŠOK NA PARKOVANIE BICYKLOV
STANOVISKO KONTAJNEROV

Prístrešok je možné využiť 
nie len na parkovanie bicyklov.

Technické dáta
Zastrešená plocha: 2480 x 4600 mm
Vnútorná šírka: 4000 mm
Najnižšia prechodová výška: 2007 mm
Sklon strechy: 70
Max. zaťaženie strechy: 150 kg/m2

Kompletne zinkované

Výplň bočného rámu
Typ: 3819-L ľavá, 

3819-P pravá

- Orámovaná polykarbonátová
výplň s hrúbkou 10 mm.

- Je možné využiť na ľavú aj
pravú stranu. (Na prístrešok
môžete objednať jednu
alebo 2 bočnice).

Stojan na bicykle   Typ: 3820 

- Žiarovo zinkovaný stojan na bicykle, ktorý je
možné pevne spojiť s prístreškom. (Je možné
objednať samostatne.)

- Kapacita stojana – 10 bicyklov.

1 050,00

263,00

299,00 / 1 ks

TYP
POČET 

KONTAJNEROV
ROZMERY

(mm)
HMOTNOSŤ

(kg)
CENA 
(EUR)

7126 1 1790 x 1610 x 1504 67 335,00
7127 2 3400 x 1610 x 1504 84 445,00
7128 3 5010 x 1610 x 1504 103 585,00
7129 4 6620 x 1610 x 1504 122 707,00
7130 5 8230 x 1610 x 1504 140 808,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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