WIATA ROWEROWA SKLEPIENIE ŁUKOWE
Model wiaty rowerowej o bardzo
wytrzymałej konstrukcji i
estetycznym wyglądzie.
Możliwość poszerzeń według
potrzeb, z oszalowaniami
(bokami) lub bez oszalowań.
Dostępna w wersji ze
zintegrowanym oświetleniem.
1. WIATA NA ROWERY I
MOTOCYKLE
Wiata, która dzięki głębokości
ponad 2 metry, skutecznie ochroni
rowery, skutery i motocykle.
Proponujemy kilka modeli stojaków
rowerowych lub motocyklowych z
naszej oferty.
2. ZADASZONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH (WIATY “SUKCESYWNE”)
Łącząc ze sobą wiaty wielofunkcyjne bez oszalowań mozna zadaszyć ciągi pieszych. Opcjonalnie oszalowania
boczne pomogą chronić pieszych przed opadami deszczu z boku.
STRUKTURA
 Słupki stalowe 80 x 80 z regulowanymi nogami na wysokość na płytach stalowych.
 Stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety RAL.
 Moduł podstawowy dł. 2500 x wys.2635 x głęb.2090 mm.
ZADASZENIE
 Rama składająca się z dwóch trawersów i dwóch rynien z aluminium, malowana wg naszej palety RAL.
 Zadaszenie wykonane z przezroczystego poliwęglanu komórkowego o gr. 6 mm po obróbce anty-UV.
OSZALOWANIA (ŚCIANY) I POSZERZENIA
 Oszalowania składają się z ramy wykonanej z profilu aluminiowego i oszklenia z przezroczystego
poliwęglanu komórkowego o grubości 10 mm po obróbce anty-UV
 Oszalowanie boczne, dł.959
x wys.1740 x grub. 23 mm.
 Oszalowanie tylne, dł.1150 x
wys.1740 x grub.23 mm
 Możliwość poszerzenia
modułu podstawowego o
moduły dodatkowe o wym.
dł.2500 mm x wys.2635 x
głęb.2170 mm
OŚWITLENIE LED (dla wersji
ze zintegrowanym oświetleniem LED)
 Taśma LED zintegrowana z
ramą, montaż w fabryce.
 Zasilenie sieciowe 220 V;
podłączenie musi być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę. Wyłącznik nie znajduje się w
zestawie.

Nr katalogowy

Cena netto
z 5% rabatem

Moduł podstawowy bez oszalowań, 6 miejsc na rowery

529040

6 922,65 zł

Poszerzenie bez oszalowań, +6 miejsc na rowery

529041

5 286,75 zł

Opis produktu
WIATA NA ROWERY I MOTOCYKLE

WERSJA ZE ZINTEGROWANYM OŚWIETLENIEM LED
Moduł podstawowy bez oszalowań z oświetleniem LED

529040L

7 218,00 zł

Poszerzenie bez oszalowań z oświetleniem LED

529041L

5 713,30 zł

Oszalowanie boczne, cena za jedną stronę lewa lub prawą

529042

1 424,00 zł

Oszalowanie tylne do wiaty podstawowej*

529043

1 599,80 zł

Oszalowanie tylne do wiaty dodatkowej*

529048

1 599,80 zł

Stojak rowerowy na 6 miejsc, gałki: City, Agora, Kula, Forum

207315/10/11/16

1 395,55 zł

Moduł dodatkowy 6-miejscowy, gałki: City, Agora, Kula, Forum

207335/30/31/36

1 228,35 zł

OSZALOWANIA I STOJAKI

ZESTAWY WIAT ROWEROWYCH
Wiata dł. 5 m z oszalowaniami (12 rowerów), RABAT

20%

529040 + 529041 +
2 x 529042 +
529043 + 529048

15 517 zł

Wiata dł. 2,5 m z oszalowaniami (6 rowerów), RABAT

15%

529040 + 2 x 529042
+ 529043

10 233 zł

* Używane jako zabezpieczenie boczne zadaszonego przejścia dla pieszych.

Zdjęcia zamontowanych przez nas wiat ze sklepieniem łukowym:
http://www.pro-city.pl/montaz.html
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