
455  

20
00

22
50

20
00

22
50

www

 tel.: 71 78 76 900, gsm: 606 106 372, fax: 71 78 76 910, kwesto@kwesto.pl  BEZPŁATNY TRANSPORT 

•  ochrona przed deszczem i słońcem przez cały rok
• rozszerzalna dzięki podstawowym i dodatkowym 

modułom
• łatwy montaż
• konstrukcja ocynkowana zanurzeniowo 

 Konstrukcja składa się z czteroczęściowych ram z rurek stalowych stanowiących boczny element nośny, wyposażonych 
w płyty z końcówkami do umocowania za pomocą kołków. Dach składa się z dwóch płatwi nośnych pokrytych 
ocynkowaną blachą trapezową lub falistym profilem z PVC. W celu lepszego osłonięcia przestrzeni wewnętrznej 
można użyć ścian bocznych z poliestru i ścian tylnych z blachy trapezowej lub falistego PVC.
Wersja jednostronna lub dwustronna.
Dostawa w częściach. 

jednostronny

materiał dachu blacha trapezowa blacha trapezowa faliste PVC faliste PVC

wykonanie zadaszenia podstawowy dodatkowy podstawowy dodatkowy
wysokość mm 2250 2250 2250 2250
szerokość × głębokość mm 4300 × 2330 4300 × 2330 4300 × 2330 4300 × 2330

nr 2G 757 804 2G 757 805 2G 518 374 2G 518 375
zł 5.980,- 4.120,- 6.930,- 5.480,-

dwustronny

materiał dachu blacha trapezowa blacha trapezowa faliste PVC faliste PVC

wykonanie zadaszenia podstawowy dodatkowy podstawowy dodatkowy
wysokość mm 2250 2250 2250 2250
szerokość × głębokość 4300 × 4660 4300 × 4660 4300 × 4660 4300 × 4660

nr 2G 518 377 2G 518 378 2G 518 380 2G 518 381
zł 13.010,- 10.080,- 17.150,- 12.870,-

 WIATA 

 Ściana boczna jest wyprodukowana z poliestru, przy wyborze decydującym czynnikiem jest, czy zostanie użyta wiata 
jednostronna czy obustronna. Ścianę można użyć do wyboru z prawej lub lewej strony wiaty. 

 W celu uzyskania doskonałości całego obiektu zalecamy 
umieścić na wiacie rynnę okapową z PCV z rurą 
odprowadzającą. Długość okapu odpowiada długości 
jednego modułu wiaty (podstawowy lub dobudowywany). 

 Ściana tylna nadaje się do wiat jedno i obustronnych w podstawowym i dodatkowym wykonaniu. Materiał blacha 
trapezowa lub faliste PCV. Wielkość odpowiada 1 modułowi. 

Tylna ściana, do wiaty, z falistego PVC nr 2G 518 384
zł/szt. 3.260,-

Tylna ściana, do wiaty, z blachy trapezowej nr 2G 518 383
zł/szt. 2.820,-

Rynna okapowa, do wiaty, 
z PVC

nr 2G 518 385

zł/szt. 1.340,-

Ściana boczna, do wiaty jednostronnej, z poliestru nr 2G 518 376
zł/szt. 2.790,-

Ściana boczna, do wiaty, obustronnej nr 2G 518 382
zł/szt. 5.580,-

 Wyposażenie dodatkowe: 

 W I A T Y 

 Stojaki na rowery nie wchodzą w zakres 
dostawy. 


