wiaty na rowery
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NEW 2017

Wiata rowerowa o różnej pojemności. Duży dach został umieszczony na
masywnych słupach, które na obu końcach mają piktogram w kształcie
tarczy. Koncepcja modułowa umożliwia przedłużanie i tworzenie
różnych zestawień wiat w zależności od potrzeb i warunków lokalnych.
Prostokątne rozwiązanie z płaskim dachem i minimalnym nachyleniem
pozwala na zastosowanie wiaty w miejscach, w których wymagana jest
elegancja.
Stalowa konstrukcja nośna, ocynkowana i pokryta piecowym lakierem
proszkowym. Dach ze szkła bezpiecznego.

Design: Radek Hegmon
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gare

stojaki dla 24 rowerów

36

stojaki dla 36 rowerów

48

stojaki dla 48 rowerów

72

stojaki dla 72 rowerów

26 27
gare

GAR140

Wiata na rowery

GAR140-02

24

3400 3400

stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie ze szkła
bezpiecznego, stalowe stojaki na rowery z gumową osłoną

2500

9900

2500

9900

GAR150

Wiata na rowery

GAR150-02

3400

3400 3400

stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie ze szkła
bezpiecznego, stalowe stojaki na rowery z gumową osłoną

36

2500

14700

2500

14700

4200

14700

GAR180

Wiata na rowery obustronna

GAR180-02

48

3400

stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie ze szkła
bezpiecznego, stalowe stojaki na rowery z gumową osłoną

9900

4200

GAR190

Wiata na rowery obustronna

GAR190-02

72

3400

stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie ze szkła
bezpiecznego, stalowe stojaki na rowery z gumową osłoną

4200

14700
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24

NEW 2017

Wiata rowerowa bicyg jest oparta na kształcie i rozwiązaniach
konstrukcyjnych wiaty geomere, razem tworzą jedną dużą rodzinę.
Prosta konstrukcja z podstawowych profili stalowych i przemyślane
wyrównanie proporcji poszczególnych części, spowodowało powstanie
charakterystycznej wiaty o świeżym designie. Do wiaty idealnie nadają
się stojaki rowerowe edgetyre, jej modułowa konstrukcja umożliwia
tworzenie zestawień o różnych długościach.
Konstrukcja ze stalowych i ocynkowanych profili pokrytych piecowym lakierem
proszkowym. Ściany ze szkła hartowanego z nadrukiem. Dach ze szkła
bezpiecznego, blachy trapezowej albo płyty warstwowej.

Design: Radek Hegmon
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bicyg
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28 29
bicyg
blacha trapezowa
płyta warstwowa
6

stojaki dla 6 rowerów

12

stojaki dla 12 rowerów

14

stojaki dla 14 rowerów

28

stojaki dla 28 rowerów

BCG110 / 140

Wiata na rowery

BCG110-02-SS

6

BCG140-02-SS 14

2660

stalowa konstrukcja nośna, dach ze szkła bezpiecznego / blachy
trapezowej / płyty warstwowej, tylne i boczne ściany ze szkła
hartowanego, stalowe stojaki na rowery z gumową osłoną

2920

5640

2920

5640

2660

2635

BCG170 / 180

4265

BCG170-02-SS

12

BCG180-02-SS

28

2820

5540

2820

5540

2660

2660

2635

2660

stalowa konstrukcja nośna, dach ze szkła bezpiecznego /
blachy trapezowej / płyty warstwowej, boczne ściany ze szkła
hartowanego, stalowe stojaki na rowery

4265

2660

Wiata na rowery obustronna

NEW 2017

Projekt oparty na wiacie przystankowej aureo i tak samo jak model
pierwotny proponuje dwa rodzaje dachów – łukowy i płaski. Konstrukcja
modułowa ma większy wysięg dachu, by wystarczająco ochronić rowery
przed deszczem. Konstrukcja wiaty jest wyższa – umożliwia to parkowanie
rowerów w dwóch poziomach. Pionowe ściany ze szkła hartowanego
posiadają motyw graficzny. Wiatę można wyposażyć w specjalne
dwupiętrowe stojaki.
Konstrukcja stalowa, ocynkowana i pokryta piecowym lakierem proszkowym. Tylne
i boczne ściany ze szkła hartowanego. Zadaszenie ze szkła bezpiecznego albo
z poliwęglanu. Odprowadzenie wody poprowadzone wewnątrz słupa.

Design: David Karásek

04 / 2017 / mmcite.com

aureo velo
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30 31
aureo velo
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aureo velo
NEW 2017

AE-V310 / 610

Wiata na rowery z płaskim dachem

AE-V310-02-SS

10

AE-V610-02-SS

22

2675

stalowa konstrukcja nośna, dach ze szkła bezpiecznego,
tylne i boczne ściany ze szkła hartowanego, stalowe stojaki na
rowery z gumową osłoną

2500

8255

4175

AE-V315 / 615

Wiata na rowery z dachem łukowym
stalowa konstrukcja nośna, dach z poliwęglanu, tylne i boczne
ściany ze szkła hartowanego, stalowe stojaki na rowery
z gumową osłoną

10

AE-V615-02-LS

22

2780

AE-V315-02-LS

2500

4175

8255

10

3stojaki dla 10 rowerów

18

stojaki dla 14–18 rowerów

22

stojaki dla 22 rowerów

38

stojaki dla 30–38 rowerów

AE-V360 / 660

Dwupoziomowa wiata na rowery
z płaskim dachem

AE-V360-02-SS

AE-V660-02-SS

38

3170

stalowa konstrukcja nośna, dach ze szkła bezpiecznego, tylne
i boczne ściany ze szkła hartowanego, dwupiętrowy system
parkowania rowerów

18

2500

8275

4200

AE-V365 / 665

3280
3170

Dwupoziomowa wiata na rowery
z dachem łukowym
stalowa konstrukcja nośna, dach z poliwęglanu, tylne i boczne
ściany ze szkła hartowanego, dwupiętrowy system parkowania
rowerów
2500

8275

4200
4200 18
AE-V365-02-LS

AE-V665-02-LS

38

8275

3280

2500

2500

4200

8275
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32 33
aureo velo

NEW 2017

Wiata rowerowa wzorująca się na wiatach przystankowych z kolekcji
regio. Zwiększony dach jest oparty na uchwytach w kształcie litery V
zapuszczonych do cylindrycznych słupów. Podwyższona konstrukcja
umożliwia parkowanie rowerów w dwóch poziomach. Możliwość
zwiększania pojemności poprzez przedłużenie modułowej konstrukcji lub
wyposażenie wiaty w specjalny system do dwupoziomowego parkowania
rowerów.
Konstrukcja stalowa, ocynkowana i pokryta piecowym lakierem proszkowym.
Tylne i boczne ściany ze szkła hartowanego z nadrukiem. Zadaszenie ze szkła
bezpiecznego. Odprowadzanie wody poprowadzone wewnątrz słupa.

Design: David Karásek
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regio velo
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regio velo
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regio velo
NEW 2017

2755

REG-V410

Wiata na rowery

REG-V410-02
2360

14

6550
2755

stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie ze szkła bezpiecznego, tylne
i boczne ściany ze szkła hartowanego, stalowe stojaki na rowery
z gumową osłoną

2360

6550

REG-V510

Wiata na rowery
stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie ze szkła bezpiecznego,
tylne i boczne ściany ze szkła hartowanego, stalowe stojaki na
rowery z gumową osłoną

28

2360

2755

2755

REG-V510-02

12870

14

REG-V460

3stojaki dla 14 rowerów

stojaki dla 20–26 rowerów

28

stojaki dla 28 rowerów

48

stojaki dla 44–48 rowerów

3255

26

2365

6550

Dwupoziomowa wiata na rowery

REG-V460-02

26

3255

stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie ze szkła bezpiecznego,
tylne i boczne ściany ze szkła hartowanego, dwupoziomowy system
parkowania rowerów

2365

6550

REG-V560

Dwupoziomowa wiata na rowery
3255

stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie ze szkła bezpiecznego,
tylne i boczne ściany ze szkła hartowanego, dwupoziomowy
system parkowania rowerów

2365

12870

48

3255

REG-V560-02

2365

12870
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36 37
regio velo

Rower nie jest już środkiem transportu biednych – design powinien
na to zareagować. To eleganckie zadaszenie na rowery wykorzystuje
bezkompromisowy, dynamiczny kształt. Stanowi kombinację silnej,
konstrukcji nośnej i przeźroczystego szkła hartowanego łączonego
skomplikowanymi nierdzewnymi złączkami. Cechą charakterystyczną
są otwory na rowery w tylnej ścianie z plexi.
Ocynkowana stalowa konstrukcja powlekana piecowym lakierem proszkowym
w dowolnym kolorze. Zadaszenie wykonane ze stalowej blachy trapezowej lub
szkła bezpiecznego. Stojak na rowery z możliwością zamykania.

Design: David Karásek, Radek Hegmon
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edge

7

stojaki dla 7 rowerów

10

stojaki dla 10 rowerów

14

stojaki dla 14 rowerów

20

stojaki dla 20 rowerów

40

stojaki dla 40 rowerów

EDG110   /   150

Wiata na rowery
stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie ze szkła
bezpiecznego, boczne ściany ze szkła hartowanego,
stalowe stojaki z gumową osłoną

EDG110-02

10

EDG110-03

7

EDG170-02

20

EDG150-02

20

EDG110   /   150

Wiata na rowery
stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie ze szkła
bezpiecznego, boczne ściany ze szkła hartowanego,
tylna ściana z plexi (PMMA)

EDG150-03

14

EDG170   /   190

Wiata na rowery obustronna
stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie ze szkła
bezpiecznego, boczne ściany ze szkła hartowanego,
stalowe stojaki z gumową osłoną

EDG190-02

40
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38 39
edge

7

stojaki dla 7 rowerów

10

stojaki dla 10 rowerów

14

stojaki dla 14 rowerów

20

stojaki dla 20 rowerów

40

stojaki dla 40 rowerów
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edge
EDG210  /  250

Wiata na rowery
stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie z blachy trapezowej,
boczne ściany ze szkła hartowanego, stalowe stojaki
z gumową osłoną

EDG210-02

10

EDG250-02

20

EDG210-03

7

EDG250-03

14

20

EDG290-02

40

EDG210  /  250

Wiata na rowery
stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie z blachy trapezowej,
boczne ściany ze szkła hartowanego, tylna ściana z plexi
(PMMA)

EDG270  /  290

Wiata na rowery obustronna
stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie z blachy trapezowej,
boczne ściany ze szkła hartowanego, stalowe stojaki
z gumową osłoną

EDG270-02
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40 41
edge

