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přístřešky KLASIK

Základem přístřešku jsou stabilní ocelové profily. 
Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná a 
lakována světle šedou barvou (RAL 7045), na přání je 
možné dodat v jiných odstínech.

Střecha přístřešku je oblého tvaru s výplní z 
průhledného polykarbonátu. Výplně stěn jsou z 
bezpečnotního skla, dřeva , případně jiných materiálů. 

Řada přístřešků KLASIK je určena pro autobusové, 
vlakové, nebo tramvajové zastávky MHD. 
Přístřešky tvoří modulové díly, jimiž lze tvořit souvislé 
řady po 1470mm a různé modifikace. 

K přístřešku je možné doobědnat doplňky jako 
je lavička, nosič jízdního řádu, odpadkový koš, 

označník apod. 

Přístřešek je určen do rovinného, případně 
mírně svažitého terénu. Kotvení je provedeno 

chem. kotvami do betonového základu.
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KLASIK-2-04 KLASIK-2-22

objednávkový kód: KLASIK-2-04 objednávkový kód: KLASIK-2-22

počet modulů: 2 počet modulů: 2

výplň zadní stěny: dřevo výplně stěn: dřevo

výplň zadní stěny: dřevo výplň zadní stěny: bezpečnostní sklo

cena (bez dph): 58 700 Kč cena (bez dph): 65 000 Kč

KLASIK-2-40

objednávkový kód: KLASIK-2-40

počet modulů: 2

výplň zadní stěny: bezpečnostní sklo

výplň zadní stěny: bezpečnostní sklo

cena (bez dph): 71 300 Kč

KLASIK základní varianty

Orientace v označení variant přístřešku:
KLASIK-X-YZ

X - počet modulů (osová šířka 1630mm)
Y - počet skleněných výplní
Z - počet  dřevěných výplní 
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KLASIK-3-05 KLASIK-3-23

objednávkový kód: KLASIK-3-05 objednávkový kód: KLASIK-3-23

počet modulů: 3 počet modulů: 3

výplň zadní stěny: dřevo výplně stěn: dřevo

výplň zadní stěny: dřevo výplň zadní stěny: bezpečnostní sklo

cena (bez dph): 75 500 Kč cena (bez dph): 81 800 Kč

KLASIK-3-50

objednávkový kód: KLASIK-3-50

počet modulů: 3

výplň zadní stěny: bezpečnostní sklo

výplň zadní stěny: bezpečnostní sklo

cena (bez dph): 91 300 Kč

Orientace v označení variant přístřešku:
KLASIK-X-YZ

X - počet modulů (osová šířka 1630mm)
Y - počet skleněných výplní
Z - počet  dřevěných výplní 

KLASIK základní varianty
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KLASIK- ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL-DŘĚVO KLASIK- ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL-SKLO

objednávkový kód: KLASIK- ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL-DŘĚVO objednávkový kód: KLASIK- ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL-SKLO

počet modulů: 1 počet modulů: 1

výplně stěn: dřevo výplně stěn: bezpečnostní sklo

cena (bez dph): 15 980 Kč cena (bez dph): 19 128 Kč

Lavička KLASIK

objednávkový kód: Lavička KLASIK

počet modulů: 1

sedák dřevo

cena (bez dph): 2 500 Kč

ceník montážních prací

cena (bez dph):

Montáž základního přistřešku KLASIK/NIKO 5 800 Kč

Montáž rozšiřujícího modulu přistřešku KLASIK/NIKO 4 500 Kč

Montáž přední zástěny 2 800 Kč

Montáž lavičky 480 Kč

Montáž vitríny 1 500 Kč

Rozšiřující modul.
V případě potřeby  delšího přístřešku 
lze tímto modulem přístřešek 
prodlužovat o 1470mm.

- Ke všem výrobkům zajišťujeme montážní práce.
- Předpokladem k montáži je  připravená spodní stavba, kterou lmůžeme také zajistit. 
- Montáž i spodní stavbu lze realizovat svépomocí  dle kotevního plánu.

montáž

KLASIK doplňky
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schéma rozmístění základových betonových patek

Spodní stavba
Základové betonové patky se dodávají v případě umístění přístřešku do prostoru, kde není 
původní dlažba ,nebo betonová plocha. Pro kotvení přístřešku je nutná patka pod každou 

spodní stavba

Pro každý následný modul je nutné vložit 1ks zadní patky
pro každý 3 modul  i přední patku.
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objednávkový kód: ks

Požadovaná montáž: (pokud ano, uvést adresu, na montáž bude vypracována samostatná nabídka)

Požadovaný termín dodání : (nejméně 3týdny od objednání pokud není skladem)

Objednatel :

jméno / firma: ico:
dic:

adresa /sídlo:

kontakt:
osoba oprávněná jednat za objednatele:
telefon
e-mail:

podpis (hulkovím písmen) podpis/ razítko

objednávkový formulář

Tímto závazně za objednatele objednávám zboží dle soupisu výše:
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