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Přístřešky
Kompletní nabídka pro všechny vaše potřeby



Autobusové 
přístřešky
Miláno
Provincie
Klenutý
Benátky
Convi®

Autobusový přístřešek Miláno
Nově navržená klasika

Čtvercové sloupky z ocelových profilů  
80 x 80 mm na patkách
Střecha: 2 traverzy z ocelových profilů  
60 x 60 mm
Panely z průsvitného polykarbonátu tl. 10 mm 
s úpravou proti UV paprskům
Boční a zadní kryty z bezpečnostního skla  
tl. 8 mm
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2 délky : 2500 mm nebo 5000 mm

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Existuje v jednobarevné nebo 
dvoubarevné verzi

Položení na patky

10 možných verzí 

Na přání kryt proti větru*

*Značení není součástí dodávky.

NOVINKA
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Klenutý autobusový PřístřešekAutobusový přístřešek Provincie
Spojení kvality a jednoduchostiVolba silné vizuální identity

Čtvercové sloupky z ocelových profilů  
80 x 80 mm na patkách
Střecha : 2 traverzy z hliníkových profilů  
40 x 60 mm
Klenba  z průsvitného polykarbonátu tl. 6 mm 
s úpravou proti UV paprskům
Boční a zadní kryty z bezpečnostního skla 
tl. 8 mm

Kruhové sloupky z hliníkové trubky tl. 3 mm
Ø 76 mm na patkách
Střecha : 2 traverzy z hliníkových profilů
40 x 60 mm
Klenba  z průsvitného polykarbonátu tl. 6 mm 
s úpravou proti UV paprskům
Kryty z bezpečnostního skla tl. 8 mm
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2 délky : 2500 mm nebo 5000 mm

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Položení na patky

10 možných verzí 

Na přání kryt proti větru

2 délky : 2500 mm nebo 5000 mm

Krycí patky a objímky z hliníkové 
litiny

5 hlavic na výběr

Konečná úprava barva dle našeho 
vzorníku barev

Položení na patky

10 možných verzí 

Na přání kryt proti větru

HLAVICE
NA VÝBĚR5

City Agora Boule Forum Inox
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Autobusový přístřešek Convi®Autobusový přístřešek Benátky
Modularita spojená s elegancíVytříbený trendy styl

Sloupky z ocelových profilů 100 x 60 mm
Střecha : ocelové profily 40 x 40 mm  
s okapem
Plocha střechy : kouřové PMMA tl. 6 mm 
zabraňující pronikání UV paprsků
"Úpony" z ocelového plechu tl. 5 mm
Zadní kryt z bezpečnostního skla tl. 8 mm

Čtvercové sloupky z ocelových profilů  
120 x 120 mm
Střecha : ramena z oceli tl. 4 mm
Plocha střechy: bronzový polykarbonát  
tl. 8 mm 
Zadní kryt z bezpečnostního skla tl. 8 mm
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Délka 3000 mm

Rozšíření je možné pomocí modulů 
1000 mm

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Položení přímým zapuštěním

8 možných verzí 

2 délky : 2500 mm nebo 5000 mm

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Položení přímým zapuštěním

8 možných verzí 

Boční značení na přání 
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Přístřešky pro kola 
& Přístřešek XXL
Miláno
Provincie
Klenutý
Půlměsíc
Convi®

Ekonomický 
XXL

Přístřešek pro kola Miláno
Klasický model s moderním stylem

Čtvercové sloupky z ocelových profilů  
80 x 80 mm na patkách
Střecha: 2 traverzy z ocelových profilů  
60 x 60 mm
Panely z průsvitného polykarbonátu tl. 10 mm  
s úpravou proti UV paprskům
Boční a zadní kryty z průsvitného polykarbonátu 
tl. 10 mm na přání
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Délka 2500 mm 

Rozšíření je možné pomocí modulů 
2500 mm

Existuje v jednobarevné nebo 
dvoubarevné verzi 

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Položení na patky

Na přání kryt proti větru*

NOVINKA

*Značení není součástí dodávky.
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Klenutý přístřešek pro kolaPřístřešek pro kola Provincie
Jednoduchost ve službě modularityVolba silné vizuální identity

Čtvercové sloupky z ocelových profilů  
80 x 80 mm na patkách
Střecha : traverzy a okapy z hliníku
Klenba z průsvitného polykarbonátu tl. 6 mm  
s úpravou proti UV paprskům
Boční a zadní kryty z průsvitného polykarbonátu 
tl. 10 mm na přání

Kruhové sloupky z hliníkové trubky Ø 76 mm 
Střecha : 2 hliníkové profily 40 x 60 mm 
upevněné objímkami na sloupky + 2 okapy  
z hliníkových profilů
Klenba z průsvitného polykarbonátu tl. 6 mm  
s úpravou proti UV paprskům
Boční a zadní kryty z průsvitného polykarbonátu 
tl. 10 mm na přání
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Délka 2500 mm 

Rozšíření je možné pomocí modulů 
2500 mm

Stojny regulovatelné do výšky

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Osvětlení LED na přání

Položení na patky

Délka 2700 mm 

Rozšíření je možné pomocí modulů 
2700 mm 

Krycí patky a objímky z hliníkové litiny

5 hlavic na výběr

Součástí přístřešku je 6místný stojan 
pro kola

Konečná úprava barva dle našeho 
vzorníku barev

Položení přímým zapuštěním
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Přístřešek pro kola Convi®Přístřešek pro kola Půlměsíc
Spojení elegance a robustnostiKompromis kvalita - cena

Sloupky z ocelových profilů 100 x 60 mm 
Ocelová traverza 50 x 30 mm
Panely z průsvitného polykarbonátu tl. 10 mm  
s úpravou proti UV paprskům
Boční a zadní kryty z průsvitného polykarbonátu 
tl. 10 mm na přání

Sloupky z ocelových profilů 
Okapy z hliníkového profilu 
Klenba  z průsvitného polykarbonátu 
tl. 6 mm s úpravou proti UV paprskům
Boční kryty z kouřového polykarbonátu  
tl. 4 mm 
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Délka 2700 mm 

Rozšíření je možné pomocí modulů 
1300 mm 

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Položení přímým zapuštěním

Délka 2800 mm 

Rozšíření je možné pomocí modulů 
2800 mm 

Součástí přístřešku je 6místný stojan 
pro kola

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Položení na patky
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Přístřešek pro kola XXLEkonomický přístřešek pro kola
Vaše touhy roztahující se do nekonečnaNezbytnost za nízkou cenu

Čtvercové sloupky z ocelových profilů  
80 x 80 mm na patkách
Traverzy a okapy z hliníku
Střecha : klenba  z průsvitného polykarbonátu 
tl. 6 mm s úpravou proti UV paprskům
Boční a zadní kryty z průsvitného polykarbonátu 
tl. 10 mm na přání

Konstrukce z eloxované hliníkové trubky  
Ø 50 mm 
Panely z průsvitného polykarbonátu tl. 10 mm  
s úpravou proti UV paprskům
Boční a zadní kryty z průsvitného polykarbonátu 
tl. 10 mm na přání
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Délka 5000 mm 

Rozšíření je možné pomocí modulů 
2500 mm 

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Délka 2600 mm 

Rozšíření je možné pomocí modulů 
2600 mm 

Položení přímým zapuštěním
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Přístřešky pro kuřáky
Miláno 
Klenutý
Ekonomický

Přístřešek pro kuřáky Miláno
Modernizovaná masívnost

Čtvercové sloupky z ocelových profilů  
80 x 80 mm na patkách
Střecha : 2 traverzy z ocelových profilů  
60 x 60 mm
Panely z průsvitného polykarbonátu tl. 10 mm  
s úpravou proti UV paprskům
Boční a zadní kryty z bezpečnostního skla  
tl. 8 mm

2 délky : 2500 mm nebo 5000 mm

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Existuje v jednobarevné nebo 
dvoubarevné verzi

Na přání kryt proti větru*

Položení na patky
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*Značení není součástí dodávky.
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Ekonomický přístřešek pro kuřákyKlenutý přístřešek pro kuřáky
Jednoduchost s nejlepším poměrem kvalita-cenaSpojení funkčnosti a designu

Konstrukce z eloxované hliníkové trubky  
Ø 50 mm na patkách
Střecha a kryty: panely z průsvitného 
polykarbonátu tl. 10 mm s úpravou proti  
UV paprskům

Čtvercové sloupky z ocelových profilů  
80 x 80 mm na patkách
Klenba  z průsvitného polykarbonátu tl. 6 mm 
s úpravou proti UV paprskům
Boční a zadní kryty z bezpečnostního skla  
tl. 8 mm

Délka : 2600 mm 

Hloubka : 2000 mm

Položení na patky

2 délky : 2500 mm nebo 5000 mm

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Položení na patky
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Kryté pasáže
Miláno
Klenutá

Klenutá krytá pasáž

Krytá pasáž Miláno

Modularita ve službách všech vašich potřeb

Design pod záminkou ochrany

Délka : 2500 mm 

Rozšíření je možné pomocí modulů 
2500 mm 

Čtvercové sloupky z ocelových profilů 
80 x 80 mm

Klenba z průsvitného polykarbonátu 
tl. 6 mm s úpravou proti UV paprskům

Boční kryty na přání

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Osvětlení LED na přání

Položení na patky

Délka : 2500 mm 

Rozšíření je možné pomocí modulů 
2500 mm 

Čtvercové sloupky z ocelových profilů  
80 x 80 mm

Panely z průsvitného polykarbonátu  
tl. 10 mm s úpravou proti UV paprskům

Boční kryty na přání

Konečná úprava barva na žárový zinek 
dle našeho vzorníku barev

Položení na patky

NOVINKA
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Přístřešky  
pro automaty 
Convi®

Klenutý
Miláno

Přístřešek pro automat Convi®

Klenutý přístřešek pro automat

Přístřešek pro automat Miláno

Modernita ve službách uživatelů

Klasika pro ochranu uživatelů

Vytříbený a funkční design

Délka : 1000 mm 

Sloupky z ocelových profilů  
100 x 60 mm

Plocha střechy z kouřového PMMA  
tl. 6 mm 

Kryty z bezpečnostního skla tl. 8 mm

Tabulka značení

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Položení přímým zapuštěním

Délka : 1500 mm 

Čtvercové sloupky z ocelových profilů 
80 x 80 mm na patkách

Panely z průsvitného polykarbonátu  
tl. 10 mm s úpravou proti UV paprskům

Kryty z bezpečnostního skla tl. 8 mm

Konečná úprava barva na žárový zinek 
dle našeho vzorníku barev

Položení na patky

Délka : 1500 mm 

Čtvercové sloupky z ocelových profilů 
80 x 80 mm na patkách

Klenba z průsvitného polykarbonátu 
tl. 6 mm s úpravou proti UV paprskům

Kryty z bezpečnostního skla tl. 8 mm

Konečná úprava barva na žárový 
zinek dle našeho vzorníku barev

Položení na patky
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Poznejte naši kompletní nabídku
z našich katalogů PROCITY®




