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NOWOŚĆ
Wiata na plastikowe pojemniki Modus 
Typ: 8297 / 8298 

- Wiaty o dużej pojemności do bezpiecznego przechowywania 
pojemników do zbiórki posortowanych odpadów. 

- Wiata jest w pełni zadaszona i nie zaburza estetyki otoczenia, jest chroniony
przed wpływami środowiska dzięki bardzo wytrzymałej ramie Vandalex®,
mocnym panelom z materiału Ecoboard® oraz dachowi z materiału Durapol®. 

- Wiaty zawierają materiał z recyklingu, który jest wytwarzany z odpadów
poużytkowych i poprzemysłowych.

- Drzwi wyposażone są w listwy chroniące przed owadami oraz zasłaniają kółeczko
drzwiowe, które jest regulowane, aby zapewnić łatwe otwieranie daszka. 

- Materiał nie pęka, nie rdzewieje i nie wymaga ponownego malowania.

Cechy konstrukcyjne: 

- wiata zadaszona, drzwi otwierane z funkcją przytrzymywania, szyny bazowe,
trzypunktowy system zamykania, regulowane nogi, otwierane panele i grafika. 

Wersje kolorystyczne paneli: 

8297-1 (niebieski), 8297-2 (zielony), 8297-3 (czarny), 8297-4 (żółty), 8297-5 (brązowy)
8298-1 (niebieski), 8298-2 (zielony), 8298-3 (czarny), 8298-4 (żółty), 8298-5 (brązowy)

TYP
WIELKOŚĆ KONTENERA 

(l)
POJEMNOŚĆ

(l)
WYMIARY

sz. x dl. x wys. (mm)
WAGA

(kg)
CENA

(zł)
8297 660–770 770 1614 x 923 x 1660 102 9 104,00
8298 1100 1280 1614 x 1257 x 1660 119 9 548,00

Wiata na rowery
Typ: 3818 

- Konstrukcję wiaty tworzy cynkowana rurka Ø 57mm, dach stanowi ocynkowana
blacha trapezowa. Ramę nośną dachu tworzy walcowany profil „U” 120.

- Wiata jest dostarczana w stanie zdemontowanym wraz ze złączami.

- Dla bezpiecznego użytkowania wiaty, należy ją zamocować do podłoża.
Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu.

- Dowolne wyposażenie.

- Do wiaty można dodatkowo zamówić ściany boczne i stojak na rowery.

WIATA NA ROWERY
STANOWISKA NA KONTENERY 

Wiatę można użyć nie tylko 
do parkowania rowerów.

Dane techniczne
Powierzchnia przykryta: 2480 x 4600 mm
Szer. wewnętrzna: 4000 mm
Najniższa wysokość: 2007 mm
Spad dachu: 7°
Maks. obciążenie dachu: 150 kg/m2Całkowicie ocynkowana

Ściany boczne
Typ: 3819

- Obramowana
polikarbonowa płyta 
o gr. 10 mm.

- Można stosować na lewą 
i prawą stronę. (Do wiaty
można zamówić jedną lub
dwie ściany).

Stojak na rowery   Typ: 3820 

- Ogniowo cynkowany stojak na rowery, który
można na stałe połączyć z wiatą. 
(Należy zamówić oddzielnie)

- Pojemność stojaka – 10 rowerów.

7 073,00

1 774,00

2 014,00 
/ 1 szt.
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