
INFORMAČNÍ PLOCHA 
Kvalitní polykarbonátová informační plocha o rozměru 
1040x460 mm. 

STOJAN NA KOLA

MODEL METACOMPANY 
Designový kousek a přesto plně funkční.

Stojan na kola Metacompany je postaven na zcela 
unikátní platformě, která se vyznačuje vysokou pev-
ností a zároveň přívětivou hmotností. Celá konstrukce 
se skládá převážně z lakovaného hliníkového profilu o 
rozměru 80x80 mm a nerezových plechů. Ve stojanu 
jsou integrovány držáky pro tři jízdní kola. Dvě místa 
pro kola do šíře pláště 55 mm a jedno do šíře pláště 
40 mm. Samotné parkování je pod úhlem, a tedy šetří 
i potřebné místo. Parkovací prvky jsou kónického tva-

ru, což zaručuje výbornou fixaci jízdního kola a také 
umožňuje zaparkování většiny jízdních kol. Součástí 
je i reklamní plocha o velikosti 1060 × 480 mm. Při 
výrobě není použito svařování ani jiných technologií, 
které by doživotně spojovaly použité prvky. Každý díl 
konstrukce může být v případě potřeby kdykoliv jed-
noduše vyměněn. METACOMPANY se ideálně hodí 
pro reprezentaci firemních vchodů, městských úřadů 
nebo všude tam, kde chcete být vidět. 

Robustní, lehká ocelová konstrukce z hliníku a nerezové oceli
Držáky kol i informační plocha z kvalitního UV-stabilního polykarbonátu
Polykarbonátové prvky jsou téměř nerozbitné (materiál IMPEX)
Modulární konstrukce pro možnou výměnu dílů v případě poškození
Možnost uzamčení jízdního kola + velká informační plocha

Váš specialista na telefonu: +420 733 747 227 1info@mexta.cz

BEZPEČNÉ  PARKOVÁNÍ
Promyšlené parkovací desky s kónickým otvorem pro pláště z kvalitní-
ho polykarbonátu instalované ve dvou rovinách chrání proti náhodnému 
převrácení jízdního kola, poškození výpletu a brzdových kotoučů.

UZAMČENÍ
Integrované otvory v polykarboná-
tových deskách pro uzamčení kola.



Velká informační plocha o rozměru 1060x460 mm. Rádi 
Vám připravíme návrh designu informační plochy dle 
Vašeho přání.

Parkovací prvky jsou kónického tvaru. To zaručuje dokonalou 
fixaci plášťů jízdních kol. Prvky ve dvou výškových úrovních 
Vám nepoškodí výplet kola ani brzdové kotouče. Uzamčení 
kola je možné skrze integrované otvory. 

101000041

101000040

2www.mexta.cz

Objednací číslo - provedení lakované hliníkové 
profily v RAL 7016 (antracitová). Polykarbonátová  
(IMPEX) informační plocha 1060x480 mm.

METACOMPANY  SIGN

Objednací číslo - provedení lakované hliníkové 
profily v RAL 7016 (antracitová). Dřevěné prvky z 
kvalitního buku s dvojitým ochranným lakem

METACOMPANY WOOD

METACOMPANY WOOD

Počet parkovacích míst 3

Počet parkovacích míst 3

METACOMPANY SIGN

Odeslání do 48 hodin Dodání do 1-2 týdny

101000049
Objednací číslo - jednostranný polep informační 
plochy o velikosti 1060x460 mm. Dle Vašeho návrhu 
na bílem podkladu.

Polep informační plochy

POLEP - INFORMAČNÍ PLOCHY

pro 2 kola do šíře pláště 55 mm a 1 kolo do šíře pláště 40 mm

pro 2 kola do šíře pláště 55 mm a 1 kolo do šíře pláště 40 mm


