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Napoli
Typ: 3721  

- 1x zadná stena, 1x bočná stena, 
1x vitrína.

Milano   
Typ: 3718  

- 1x zadná stena, 1x bočná stena.

Farebné prevedenie

na želanie

Torino   Typ:  3719

- 1x zadná stena, 2x bočná stena.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Konštrukcia:
- Stĺpiky zo zinkovanej ocele 80 x 80 mm, pätky prispôsobené na montáž na základnú dosku (spojovací materiál je súčasťou dodávky).

- Hĺbka: 1560 mm, Výška: 2680 mm, Šírka: 2500 mm

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

UV lúčov, hrúbka 6 mm. Na prednej a zadnej strane strechy je umiestnený hliníkový odkvap.

Steny:
- Steny z bezpečnostného skla hrúbky 8 mm. Sklá vybavené bezpečnostnými nálepkami. Upevnenie skiel pomocou svoriek z liateho

hliníka pre ľahkú výmenu v prípade poškodenia.

Vitrína obojstranná bez osvetlenia:
- Osadená pomocou fixačných pätiek. Hliníkový rám, hrúbka 75 mm. Zaoblené rohy z hliníkovej liatiny. Výklopné dvierka

s teleskopickým tlmičom, v prípade poškodenia dvierok výmena bez nutnosti použiť nástroje alebo demontovať vitrínu. Sklenená
tabuľa z bezpečnostného skla, hrúbka 4 mm. Dva bezpečnostné zámky z každej strany s dvomi kľúčmi na profile dvier. Všetky spoje
tesnené. Výplň vitríny z pozinkovaného plechu, lakovaného bielou farbou. Plocha pre vyvesenie (v x š) 1760 x 1210 mm.

Vitrína pre cestovný poriadok
- Všetky naše autobusové zastávky sú dodávané s vitrínou pre cestovný poriadok:

Hliníkový rám s integrovaným závesom, hrúbka 30 mm, (v x š) 750 x 550 mm. Krídlové dvere sú vymeniteľné a obojstranné. V prípade
poškodenia dvierok ľahká výmena bez nutnosti použiť nástroje alebo demontovať vitrínu. Sklenená výplň z bezpečnostného skla, hrúbka
4 mm. Bezpečnostný zámok s dvomi kľúčmi na profile dvier. Všetky spoje tesnené. Výplň vitríny z pozinkovaného plechu, lakovaná bielou
farbou.

Povrchová úprava a montáž:
- Konečná povrchová úprava v odtieňoch podľa vzorkovníku farieb RAL. Autobusové zastávky sú dodávané v rozloženom stave. Ľahká

montáž podľa priloženého návodu.

2 860,00
2 550,00

3 800,00

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