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PRÍSTREŠKY PRE BICYKLE

TYP STAVEBNÝ DIEL
ROZMERY

(mm)
CENA 
(EUR)

3724 Základný prístrešok bez bočných stien a zadnej steny 2500 x 2635 x 2090 1 810,00
3725 Prístavbový prístrešok bez bočných stien a zadnej steny 2500 x 2635 x 2090 1 390,00
3726 Bočná stena – dvojdielna 967 x 1750 x 20 376,00
3727 Zadná stena pre základný prístrešok – dvojdielna 1150 x 1750 x 20 441,00
3728 Zadná stena pre prístavbový prístrešok – dvojdielna 1150 x 1750 x 20 441,00
3729 Stojan na bicykle 6 miest 318,00

Prístrešky pre bicykle - „VOUTE”
Konštrukcia:
- Stĺpiky zo zinkovanej ocele 80 x 80 mm, pätky prispôsobené na montáž na podkladovú dosku (spojovací materiál súčasťou dodávky).
- Hĺbka: 2090 mm, výška: 2635 mm, šírka: 2500 mm.

Strecha:
- Rám strechy z hliníkových profilov. Strecha je tvorená z priesvitného polykarbonátu s úpravou zabraňujúcou prenikaniu UV lúčov,

hrúbka 6 mm.

Bočné steny:
- Rám bočníc je vyrobený z hliníkového profilu, výplň priesvitným polykarbonátom s úpravou zabraňujúcou prenikaniu UV lúčov.

Bočnice aj zadné steny sú vyrobené z dvoch dielov.

Povrchová úprava a montáž:
- Konečná povrchová úprava prístrešku je tvorená vrchným náterom v odtieni RAL. Prístrešky sú dodávané v rozloženom stave. 

Montáž podľa priloženého návodu.

Variant použitia – krytý priechod.

Konštrukčná schéma.

Prístrešky pre bicykle – ekonomické
- Konštrukciu prístrešku tvoria hliníkové profily s Ø 50 mm. Stojany sú určené

na zabetónovanie do základovej dosky. Zostavenie konštrukcie pomocou
prechodových trubiek z hliníkovej liatiny, ktoré sa aretujú pomocou nerez
skrutiek (súčasťou dodávky).

- Strechu a steny tvorí priesvitný polykarbonát s hrúbkou 10 mm, s úpravou
proti prenikaniu UV žiarenia.

- Dodávané v rozmontovanom stave bez stojana na bicykle. Ľahká montáž
podľa priloženého návodu.

Variabilné riešenie

TYP STAVEBNÝ DIEL
ROZMERY

š x v x h (mm)
CENA 
(EUR)

3730 Základné pole 2580 x 2150 x 1977 1 350,00
3731 Prístavbové pole 2580 x 2150 x 1977 927,00
3732 Stojan na bicykle zinkovaný 5 miest 115,00

Variant základného
a prístavbového poľa.

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