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PRÍSTREŠKY PRE FAJČIAROV

Fajčiarsky prístrešok BERLIN
- Prístrešok, ktorý spája funkčnosť a elegantný

vzhľad. Tvorí rozsiahly priestor, ktorý chráni
fajčiarov pred nepriaznivým počasím.

Konštrukcia:
- Stĺpiky zo zinkovanej ocele 80 x 80 mm, pätky

prispôsobené na montáž na základovú dosku
(spojovací materiál súčasťou dodávky).

- Hĺbka: 1560 mm.
- Výška: 2680 mm.
- Šírka vstupu: 1000 mm.
- Celková šírka: 2500 alebo 5000 mm.

Strecha:
- Rám strechy zložený z hliníkových profilov.

Strecha je vytvorená z priesvitného
polykarbonátu s úpravou zabraňujúcou
prenikaniu UV lúčov, hrúbka 6 mm.

Bočné steny:
- Steny z bezpečnostného skla s hrúbkou 8 mm.

Sklá sú vybavené bezpečnostnými nálepkami.
Upevnenie skiel pomocou svoriek z liateho
hliníka pre jednoduchú výmenu v prípade
poškodenia. Bočné steny zo 4 strán, z čelnej
strany vstup so šírkou 1000 mm.

Povrchová úprava a montáž:
- Konečná povrchová úprava prístrešku – vrchná

farba v čierno-sivom odtieni. Prístrešky sú
dodávané v rozloženom stave. Jednoduchá
montáž podľa priloženého návodu.

Ekonomický fajčiarsky prístrešok
Typ: 3723

- Fajčiarsky prístrešok, ktorý je jednoduchý,
pevný a ekonomický. Umožňuje fajčiarom
krytý priestor, ktorý ich chráni pred vetrom
a dažďom.

Konštrukcia:
- Hliníkové profily s Ø 50 mm. Stojany sú

ukončené pätkami vhodnými na montáž
k základovej doske (spojovací materiál je
súčasťou dodávky). Zostavenie konštrukcie
pomocou prechodových trubiek z hliníkovej
liatiny, ktoré sa aretujú pomocou nerez
skrutiek(súčasťou dodávky).

- Hĺbka: 1861 mm.
- Dĺžka: 2526 mm.
- Výška: 2175/2278 mm.

Strecha a bočné steny:
- Strechu a steny tvorí priesvitný polykarbonát

s hrúbkou 10 mm, s úpravou proti prenikaniu
UV žiarenia.

- Prístrešky sú dodávané v rozloženom stave.

TYP STAVEBNÝ DIEL CENA (EUR)
3722 Prístrešok s dĺžkou 2500 mm 2 960,00
3733 Prístrešok s dĺžkou 5000 mm 4 990,00

1 750,00

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