WIATA PRZYSTANKOWA CONVIVIALE

2)
Dzięki eleganckiej linii i modułowemu systemowi,
wiata przystankowa Conviviale może być
zamontowana w każdym miejscu, z zachowaniem
przepisów o odpowiedniej szerokości chodnika.
- Wersja standardowa: 3000 mm
- Moduły pośrednie: 1000 mm
Struktura: Wersja standardowa składa się z 3 modułów o
długości 1000 mm, łącznie dł. 3000mm, z 3 szyb tylnych, z
gabloty na rozkład jazdy 750x750 mm (6 A4) z aluminium
anodowanego i tabliczki informacyjnej z oznaczeniami
przystanku wys. 160x900 mm, blacha stalowa
ocynkowana ogniowo i malowana. Słupki z rurek
stalowych 100x60 mm. Głębokość całkowita 1500mm,
głębokość zadaszona 1400 mm.
Dodatkowo moduły pośrednie 1000 mm w ilości koniecznej do ilości pasażerów.

3)

Zadaszenie i oszalowanie: Przeszklone szkłem Securit 8mm, zadaszenie z rurek stalowych
40x40 mm, PMMA przydymione 6mm, odporne na promienie UV. „Odciągi” ozdobne z blachy
stalowej o grubości 5mm.
Opcje dodatkowe: ławka i podpórka do siedzenia,
gablota typu „2000”, kaseton podświetlany,
wewnętrzne oświetlenie LED oraz możliwość
rozbudowy o dodatkowy moduł 1000mm.

10)

Wykończenie i montaż: Stal ocynkowana malowana
proszkowo według palety RAL i satynowych.
Bezpośrednie mocowanie do podłoża.

CENNIK NA NASTĘPNEJ STRONIE

11)

7)

Nr katalogowy

Opis, wersja ocynk ogniowy + standardowy RAL

529360

1) Standardowa wiata Conviviale 3000 z tylnymi szybami

cena z rabatem
20% (netto)
11 950 zł

529362

2) Wiata Conviviale 3000 z tylnymi szybami + 2 boczne szyby

14 014 zł

529361

529368

3) Wiata Conviviale 3000 z tylnymi szybami + prawa / lewa szyba boczna

13 866 zł

529385

529386

Wiata Conviviale 3000 + prawa / lewa gablota “2000” +szyba z
lewej/prawej

17 472 zł

8) Moduł dodatkowy 1000 z tylną szybą

3 407 zł

529367

2)

209159

209166

Ławka-podpórka

9) Ławka-podpórka z USB

335 zł

854 zł

505002

509041

Gablota na rozkład jazdy

Oświetlenie LED

659 zł

897 zł

209115

529399

10) Ławka

11) Flaga informacyjna

495 zł

446 zł
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