Garážová stání: Garážové stání bílá 3000 x 2500 mm provedení ECO
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Garážové stání bílá 3000 x 2500 mm provedení ECO

Garážové stání o rozm?rech 300 x 250 x 250 cm (š x h x v) v elegantním a moderním odstínu sn?hov? bílá.
Provedení hliníkového garážového stání: ECO.
Uvedená cena je bez 21 % DPH.
Dostupnost: do 10 dn? formou stavebnice

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
25.481 K?

Zeptejte se na tento produkt

Popis

Garážové stání v odstínu bílá, rozm?r 300 x 250 cm, provedení ECO
Garážové stání/p?íst?ešek z nejlevn?jší ?ady hliníkových zast?ešení v tomto moderním odstínu snadno sladíte s libovolnou barvou fasády. Hodil
by se Vám spíše jiný odstín ?i rozm?r zast?ešení nebo p?íst?ešku pro auto? Není problém! Vyrobíme pro vás garážové stání nebo p?íst?ešek
pro auto na míru v odstínu a rozm?ru dle vašeho p?ání.
Hliníková garážová stání ECO jsou konstruovaná na zát?ž 75 kg/m2. Sloupy p?íst?ešku mají ?tvercovou podstavu o rozm?ru 110 x 110 mm.
Standardní délka sloup? pro stavebnice ECO je 2,5 m. Díly pro stavbu zast?ešení jsou p?edem p?edvrtané a opat?ené pryžovým t?sn?ním.

1 / 2

Garážová stání: Garážové stání bílá 3000 x 2500 mm provedení ECO

Cena montáže:
6 000 k? bez DPH. Pokud si od nás objednáte montáž, budete mít DOPRAVU ZDARMA po celé ?R.

Technické parametry hliníková garážová stání/p?íst?ešku pro auto
Ší?ka: 300 cm
Hloubka: 250 cm
Výška: 250 cm
Po?et sloup?: 2
Standardní výšku, hloubku a ší?ku hliníková garážová stání ECO nelze na upravovat. Pokud vám rozm?ry nevyhovují, vyberte si,
prosím,p?íst?ešek pro auto.

Vlastnosti provedení hliníková garážová stání/p?íst?ešku pro auto
Provedení: systémové hliníkové profily
Povrchová úprava: KOMAXIT – prášková vypalovaná barva
St?ešní krytina: polykarbonát tlouš?ky 16 mm – MLÉ?NÝ / ?IRÝ – pro každý typ je možno si vybrat
Spojovací materiál: nerez A2, p?ípadn? hmoždinky s nerez šrouby nebo závitové ty?e Vrchní ?ást pryžová t?sn?ní materiál EPDM 70 + AL
profily pro p?ekrytí a ochranu t?snících prvk?
Stojny (sloupy): pro pergoly o ší?ce do 3 m sta?í 2 ks. Pro širší rozm?ry je t?eba použít 3 ks

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.
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