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PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA KONSTRUKT

PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA KONSTRUKT ceník

typ výplň střechy cena  (bez dph)

PKO-KONSTRUKT-ZN-DP  - základní modul 3m dutinkový polykarbonát 21 100 Kč

PKO-KONSTRUKT-ZN-DP - rozšiřujici modul 3m dutinkový polykarbonát 16 400 Kč

PKO-KONSTRUKT-ZNB-DP  - základní modul 3m dutinkový polykarbonát 24 700 Kč

PKO-KONSTRUKT-ZNB-DP - rozšiřujici modul 3m dutinkový polykarbonát 19 100 Kč

PKO-KONSTRUKT-ZN-TR  - základní modul 3m trapézový polykarbonát 20 400 Kč

PKO-KONSTRUKT-ZN-TR - rozšiřujici modul 3m trapézový polykarbonát 15 700 Kč

PKO-KONSTRUKT-ZNB-TR  - základní modul 3m trapézový polykarbonát 24 000 Kč

PKO-KONSTRUKT-ZNB-TR - rozšiřujici modul 3m trapézový polykarbonát 18 300 Kč

PKO-KONSTRUKT-ZN-BT  - základní modul 3m bitumenové desky 19 500 Kč

PKO-KONSTRUKT-ZN-BT - rozšiřujici modul 3m bitumenové desky 14 800 Kč

PKO-KONSTRUKT-ZNB-BT  - základní modul 3m bitumenové desky 23 200 Kč

PKO-KONSTRUKT-ZNB-BT - rozšiřujici modul 3m bitumenové desky 17 500 Kč

 
 Přístřešky KONSTRUKT jsou tvořeny modulovými 
bočními prvky a podélnými propojovacími profily. 
Přístřešek pro  8 kol má rozměr v2,26/š2,8/d 3 [m] . 
Přístřešky lze modulovat v souvislou řadu - pro stání X 
kol.  
Střecha přístřešku je oblá, tvořená vlnitými deskami 
ohnutými podél rádiusu konstrukce. Přičemž výplň 
střechy lze vybrat z desek oduline, dutinkový 
polykarbonát, nebo trapézový polykarbonát.  
Konstrukce je ocelová žárově zinkovaná (dlouhá 
životnost). Konstrukci lze doplnit o nástřik barvou 
(odstín dle výběru) . Přístřešek je v zadní části vyztužen 
úhlopříčnými vzpěrami.  
Přístřešek lze doplnit o 6 opěrek kol s okem pro 
uzamčení kola. Přičemž je možné o jednu opěrku opřít 
kolo z obou stran tedy 6 kol. Další kola lze opírat o 
podpěrnou konstrukci (2 kola).  
Přístřešek je určen do rovinného terénu. Kotvení je 
provedeno ocelovými, nebo chem. kotvami do 
připraveného vodorovného, podkladního betonu. .  

Orientace v označení :  PKO-KONSTRUKT-X-Y 

X -  ZN = žárově zinkovaný  ,  ZNB = žárově zinkovaný lakovaný  
Y -  DP= dutinkový polykarbonát, TR = trapézový polykarbonát BT = 
bitumenové desky 
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