
wersja 2500

wykończenie

529054

509041

gablota “2000”

ściana boczna szkło bezpieczne

kaseton poświetlany dwustronny

euroclamppl@gmail.com, www.park3.weebly.com

wersja 2500

wersja 5000

wersja 5000

Wiaty przystankowe - idealne do zastosowania zarówno w mieście jak i na wsi. 
Słupy kwadratowe lub okrągłe,4 gałki do wyboru, 2 wymiary: 2500 i 5000 mm.
Struktura
• Wiaty przystankowe ze słupkami okrągłymi: Rurki aluminiowe O 76 na płytach. 
Spojenia dekoracyjne i podstawy odlane z aluminium. Podstawa 1 dla gałki Kula, 
podstawa 2 dla gałki Agora lub City.
• Wiaty przystankowe ze słupkami kwadratowymi: Rurki kwadratowe stalowe 80 x 
80 na płytach.
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 6 mm. Z filtrem UV. 
Wsunięte pomiędzy dwie rynny i półkola.
Oszalowanie
Szkło bezpieczne, grubość 8 mm, ze znakami ostrzegawczymi. Zamocowanie przy 
użyciu systemu zaczepów ze stopu aluminium w celu ułatwienia wymiany szklanych 
oszalowań, które uległy zniszczeniu.
Informacja
Istnieje możliwość wymiany ścianki bocznej na gablotę dwustronną.
• Gablota 2000 bez oświetlenia
Zamocowana na ozdobach w kształcie oliwek na słupach. Dwustronna gablota. 
Ramka aluminiowa grubości 75 mm. Narożniki zaokrąglone z odlewu aluminiowego. 
Podnoszone drzwi wyposażone w podnośnik, wymieniane w przypadku uszkodzeń 
bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabloty. 
Zasymilowane, trwałe zawiasy. Gablota wykonana ze szkła
bezpiecznego o grubości 4 mm. Dwa zamki na dwa klucze wyprofilowane 
odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem.Spód z blachy 
ocynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na biało. Wymiary powierzchni 
ogłoszeniowej: wysokość – 1760, szerokość – 1210.
• CITY LIGHT podświetlany
Gablota typu CITY LIGHT wyróżnia się obecnością przegrody
wewnętrznej, płaszczyzny do przyczepiania afisza, zamocowanej w odległości 20 
mm od oszklenia drzwi. Powierzchnia widoczna afisza wynosi 1710 wysokość x 
1160 szerokość mm. CITY LIGHT dwustronny, rama aluminiowa o grubości150 mm. 
Zaokrąglone narożniki z odlewu aluminiowego. Drzwi otwierane do góry 
wspomagane podnośnikiem. Możliwość wymiany samej szyby przez unikatowy 
system „VIP”. Oszklenie ze szkła bezpiecznego o grubości
4 mm. Zawiasy scalone. 2 zamki bezpieczeństwa, 2 klucze do każdego zamka 
zainstalowanego w ramie drzwi. Uszczelnienie z elastomeru z otworami 
zapobiegającymi kondensację pary wodnej.
Wykończenie: malowane zgodnie z paletą RAL. Płaszczyzna do przyczepiania afisza 
z białego pleksi przepuszczającego światło o grubości 3 mm. Wymiana afisza 
możliwa jest na wysokości osoby wymieniającej afisz. Oświetlenie lampami 
fluorescencyjnymi o dużej jasności 58 WAT każda, zgodnie z obowiązującymi 
normami Unii Europejskiej,montowany fabrycznie. Wymiar afisza wys. 1710 x szer. 
1160 mm.
Rozkład jazdy
Ramka aluminiowa 30 mm grubości, wysokość 750 x 550 mm. 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.
Wykończenie i montaż
Malowane według RAL. Dołączona instrukcja montażu.

wiaty przystankowe PROCITY (słupki okrągłe)

Specyfikacja
Wiata DURANCE (1 ścianka boczna) dł. 2500
Wiata DURANCE (1 ścianka boczna) dł. 5000
Wiata ADOUR (2 ścianki boczne) dł. 2500
Wiata ADOUR (2 ścianki boczne) dł. 5000
Wiata NESTE (1 gablota informacyjna) dł. 2500
Wiata NESTE (1 gablota informacyjna) dł. 5000
Wiata TARN (1 gablota informacyjna + 1 ścianka boczna) dł. 2500
Wiata TARN (1 gablota informacyjna + 1 ścianka boczna) dł. 5000
Wiata LOT (1 kaseton informacji miejskiej “VIP”) dł. 2500
Wiata LOT (1 kaseton informacji miejskiej “VIP”) dł. 5000
Wiata VAR (1 kaseton informacji miejskiej “VIP” + 1 ścianka boczna) dł. 2500
Wiata VAR (1 kaseton informacji miejskiej “VIP” + 1 ścianka boczna) dł. 5000
505045 - gablota na rozkład jazdy 750 x 550 mm
512357 - gablota “2000” bez oświetlenia
408305 - kaseton miejskij “VIP” poświetlany dwustronny na nodze centralnej, pow. widoczna
              1710 x 1160 mm


