WIATA PRZYSTANKOWA
LOT

Szyba tylna i kaseton podświetlany na nodze na jednym boku. 4 gałki, do wyboru, dwa rozmiary wiaty, 2500 i 5000.
Wiata przystankowa wyposażona w jedno oszalowanie wewnętrzne i gablotę podświetlaną na nodze.
Struktura: Rurki aluminiowe Ø 76 na płytach. Spojenia dekoracyjne i podstawy odlane z aluminium.
Zadaszenie: Konstrukcja składająca się z dwóch rurek aluminiowych 40 x 60 przymocowanych poprzez spojenia ozdobne na
słupkach oraz dwóch rynien aluminiowych. Półkole aluminiowe. Zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu 10 mm.z filtrem UV.
Wsunięte pomiędzy dwie rynny i półkola.
Oszalowanie: Szkło wzmacniane, grubość 8 mm, ze znakami ostrzegawczymi. Zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów ze
stopu aluminium w celu ułatwienia wymiany szklanych oszalowań, które uległy zniszczeniu.

Gablota informacyjna podświetlana: Gablota informacyjna różni się od gabloty tym, że zawiera przegrodę
wewnętrzną, będącą statywem afiszu, zainstalowaną 20mm od szyby. Gablota dwustronna. Aluminiowa rama o
szerokości 150 mm. Narożniki zaokrąglone z odlewu stopem aluminiowego. Podnoszone drzwi wyposażone w
podnośnik, wymieniane w przypadku uszkodzeń bez konieczności demontażu gabloty. Gablota ze szkła bezpiecznego
o grubości 4 mm. Zasymilowane, trwałe zawiasy. Dwa zamki na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty.
Złączenia uszczelniane elastomerem. Statyw afiszu : białe plexi, do którego można przyczepiać afisz, grubość 3 mm.
Ośietlenie przez dwie jarzeniówki 58 watt, zgodnie z normami Unii Europejskiej. Wymiary powierzchni ogłoszeniowej :
wysokość 1710 x szerokość 1160.
Rozkład jazdy: Ramka aluminiowa 30 mm grubości, wysokość 75 x 55. Skrzydło gabloty otwierane wymienne i odwracalne bez
konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabloty. Oszklenie z plexiglasu, szerokość 4mm. Zasymilowane zawiasy.
Zamek na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem.Spód z blachy ocynkowanej
elektrolitycznie, polakierowanej na biało. Dołączona instrukcja montażu.
Wykończenie i montaż: Malowane według RAL. Dołączona instrukcja montażu.

nr katalogowy

Gałki i długość wiaty przystankowej

waga
(kg)

cena z rabatem
5% (netto PLN)

529340 / 42 / 44 / 295

gałki City / Agora / Kula / Forum, dł. 2500 mm

324,0

21 147,00

529341 / 43 / 45 / 296

gałki City / Agora / Kula / Forum, dł. 5000 mm

471,0

29 150,75
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