
Konstrukcja 

W większości wykonana z profili kwadratowych 80 mm  

ocynkowanych na gorąco 

Profile poddane obróbce  LASEROWEJ, następnie 

połączone MECHANICZNIE

Dach 

Dach w kształcie pochyłym convexe

Płyty poliwęglanu komorowego 6mm, obustronne anty 

UV, 10  letnia gwarancja, ranty płyt zabezpieczone 

specjalnym mikrofilmem, obwód zewnętrzny dachu 

wykończony aluminium.

Wypełnienie 

Szkło hartowane, szkło syntetyczne (Polimetakrylat  

marki  PLEXIGLASS lub ALTUGLASS), Poliwęglan 

komorowy, Drewno autoklaw klasa IV, blacha, i in.

Malowanie 

Elementy metalowe - Farba proszkowa polyester

termoutwardzalny w temp. 200°C, RAL do wyboru 

Odporna na promienie UV

Mocowanie 

Mocowanie na platynach, stopy (regulowane) 200 x 

200mm x 7mm przymocowane do podłoża za pomocą 

4 śrub M12 x 250mm uszczelnione klejem 

chemicznym EPOKSYDOWO-AKRYLOWYM

Śruby klasa 8-8.

Referencje Bok X Przód 

Mini
(1 miejsce parkingowe )

UVT0-2 2 M x 2.5 M
(ok.: d 2 do  5 vpodróżnych )

Klasyczna 
(1 miejsce parkingowe )

UVT0-4 4 M x 2.5 M
(ok.od 7 do 10 podróżnych )

Podwójna 
(2 miejsca parkingowe )

UVT0-8 8 M x 5 M
(ok.od 14 do 0 podróżnych )

Przykład : Wiata THION 4m x 2,5m
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GWARANCJA 10 LAT Konstrukcja  i  Tworzywa  (za wyjątkiem aktów wandalizmu, wypadków lub  skrajnych warunków pogodowych  )

Wszystkie nasze produkty odpowiadają normom EN 1991-1-3  i EN 1991-1-4
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Konstrukcja 
W większości wykonana z profili kwadratowych 80 mm  ocynkowanych na gorąco 

Profile poddane obróbce  LASEROWEJ, następnie połączone MECHANICZNIE

Dach 

Wypełniony płytami  poliwęglanu komorowego falistego  (gwarancja kontraktowa najlepszych producentów tworzyw sztucznych 

BAYER lub GE).

Korzyścią tego typu montażu jest duża wytrzymałość mechaniczna (materiały na gwarancji, anty UV)  

Wypełnienie 
Szkło hartowane, szkło syntetyczne (Polimetakrylat  marki  PLEXIGLASS lub ALTUGLASS), Poliwęglan komorowy, Drewno autoklaw 

klasa IV, blacha, i in.

Malowanie 
Elementy metalowe - Farba proszkowa polyester termoutwardzalny w temp. 200°C, RAL do wyboru 

Odporna na promienie UV

Mocowanie 

Mocowanie na platynach, stopy (regulowane) 200 x 200mm x 7mm przymocowane do podłoża za pomocą 4 śrub M12 x 250mm

uszczelnione klejem chemicznym EPOKSYDOWO-AKRYLOWYM

Śruby klasa 8-8.
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Konstrukcja 
W większości wykonana z profili kwadratowych 80 mm  ocynkowanych na gorąco 

Profile poddane obróbce  LASEROWEJ, następnie połączone MECHANICZNIE

Rynna Boczne odprowadzenie wody 

Dach 

Wypełnienie z łuków aluminiowych i płyt poliwęglanu komorowego  w kształcie półokrągłym (gwarancja kontraktowa najlepszych 

producentów tworzyw sztucznych  BAYER lub GE)

Korzyścią tego typu montażu jest duża wytrzymałość mechaniczna (materiały na gwarancji, anty UV) 

Wypełnienie 
Szkło hartowane , szkło syntetyczne (Polimetakrylat  marki  PLEXIGLASS lub ALTUGLASS), Poliwęglan komorowy, Drewno autoklaw 

klasa IV, blacha, i in.

Malowanie 
Elementy metalowe - Farba proszkowa polyester termoutwardzalny w temp. 200°C, RAL do wyboru 

Odporna na promienie UV

Mocowanie 

Mocowanie na platynach, stopy (regulowane) 200 x 200mm x 7mm przymocowane do podłoża za pomocą 4 śrub M12 x 250mm

uszczelnione klejem chemicznym EPOKSYDOWO-AKRYLOWYM

Śruby klasa 8-8.
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Konstrukcja 
W większości wykonana z profili kwadratowych 80 mm  ocynkowanych na gorąco 

Profile poddane obróbce  LASEROWEJ, następnie połączone MECHANICZNIE

Rynna Boczne odprowadzenie wody 

Dach 

Kształt ostry 

Płyty poliwęglanu komorowego 6mm, obustronnie anty-UV, gwarancja 10 lat , ranty płyt zabezpieczone specjalnym mikrofilmem, 

obwód zewnętrzny dachu wykończony aluminium

Wypełnienie 
Szkło hartowane, szkło syntetyczne (Polimetakrylat  marki  PLEXIGLASS lub ALTUGLASS), Poliwęglan komorowy, Drewno autoklaw 

klasa IV, blacha, i in.

Malowanie 
Elementy metalowe - Farba proszkowa polyester termoutwardzalny w temp. 200°C, RAL do wyboru 

Odporna na promienie UV

Mocowanie 

Mocowanie na platynach, stopy (regulowane) 200 x 200mm x 7mm przymocowane do podłoża za pomocą 4 śrub M12 x 250mm

uszczelnione klejem chemicznym EPOKSYDOWO-AKRYLOWYM

Śruby klasa 8-8.
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