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PRÍSTREŠOK NA PARKOVANIE BICYKLOV
STANOVISKO KONTAJNEROV
Technické dáta
Zastrešená plocha: 2480 x 4600 mm
Vnútorná šírka: 4000 mm
Najnižšia prechodová výška: 2007 mm
Sklon strechy: 7°
Max. zaťaženie strechy: 150 kg/m2
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Prístrešok je možné využiť
nie len na parkovanie bicyklov.

Výplň bočného rámu
Typ: 3819-L ľavá,
3819-P pravá
- Orámovaná polykarbonátová
výplň s hrúbkou 10 mm.

498,00 / 1 ks

1 750,00

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

Prístrešok na bicykle
Typ: 3818
- Konštrukciu prístrešku tvorí zinkovaná trubka Ø 57 mm, strecha je zo zinkovaného trapézového plechu. Nosný rám strechy je vyrobený z valcovaného
„U“ profilu 120.

438,00

- Prístrešok je dodávaný v rozmontovanom stave, vrátane spojovacieho materiálu.
- Pre bezpečnú prevádzku prístrešku je nutná montáž k podlahe.
Súčasťou dodávky je montážny návod.

Stojan na bicykle

- Voliteľná výbava.

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

Typ: 3820

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

- Kapacita stojana – 10 bicyklov.

Prístrešky na plastové kontajnery Modus
NOVINKA

Typ: 8297 / 8298
- Vysokokapacitné prístrešky na bezpečné uskladnenie kontajnerov
na zber triedeného odpadu.

- Kontajner je plne zakrytý a nenarúša tak estetiku okolia, je chránený pred
okolitými vplyvmi vďaka vysoko odolnému rámu Vandalex®, silným panelom
z materiálu Ecoboard® a strieške z materiálu Durapol®.
- Prístrešky obsahujú recyklovaný materiál, ktorý je vyrobený z po-spotrebného
a po-priemyselného odpadu.
- Dvere sú vybavené lištami, ktoré chránia pred hmyzom a zakrývajú dverové
koliesko, ktoré je nastaviteľné pre zabezpečenie ľahkého otvárania prístrešku.
- Materiál sa netriešti ani nehrdzavie a nikdy nepotrebuje premaľovanie.
Dizajnové vlastnosti:
- zastrešený vrchol, otváracie dvere s funkciou pridržania, základové lišty,
trojbodový uzamykací systém, nastaviteľné nohy, panely otvorov a grafika.
Farebné prevedenie panelov:
8297-1 (modrý), 8297-2 (zelený), 8297-3 (čierny), 8297-4 (žltý), 8297-5 (hnedý)
8298-1 (modrý), 8298-2 (zelený), 8298-3 (čierny), 8298-4 (žltý), 8298-5 (hnedý)

TYP
8297
8298

VEĽKOSŤ KONTAJNERA
(l)
660–770
1100

KAPACITA
(l)
770
1280

HL. ROZMERY
š x hl x v (mm)
1614 x 923 x 1660
1614 x 1257 x 1660

20

HMOTNOSŤ
(kg)
102
119

CENA
(EUR)
2 180,00
2 290,00

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

