
BRNĚNÍ PRO VÁŠ BIKE
Komplexní ochrana pro jízdní kola a elektrokola 
z robustního, proti korozi chráněného plechu. í 

RYCHLÉ DODÁNÍ
Standardní barevné provedení v RAL 7016 s 
velmi rychlým dodacím termínem

MODULÁRNÍ 
Výměna jednotlivých dílů nebo rozšíření parkování do řady 
libovolné velikosti je možné díky promyšlené  konstrukci. 

BOX NA KOLA

MODEL BIKE-GARÁŽ 
Komplexní ochrana Vašeho kola.

Díky BIKE-GARÁŽI už Vás vítr, déšť, zloději či van-
dalové můžou nechat v klidu. Díky modulární, robust-
ní, proti korozi chráněné, ocelové konstrukci můžete 
zcela bezpečně uschovat všechny jízdní kola a elek-
trokola všech staveb a velikostí, a to včetně batohů, 
cyklistických helem a dalšího příslušenství. BIKE-GA-
RÁŽ se hodí ideálně ke školám, sportovištím, úřadům, 
firmám, kempům, obytným domům, domácnostem a 
všude tam, kde je nutné ochránit drahá jízdní kola a 

elektrokola přes noc anebo popřípadě ještě déle. Proti 
neoprávněnému přístupu chrání box pákový cylindric-
ký zámek se dvěma klíči. Jako příslušenství je možné 
doobjednat nabíjecí prvek pro elektrokola, mobilní te-
lefony nebo navigace, který obsahuje dvě elektrické 
zásuvky 230 V a polici pro uložení dalšího příslušen-
ství. Prvek je vybaven vlastním jističem. Box je stan-
dardně vybaven vnitřní nájezdovou lištou a háčkem 
pro uložení batohu či helmy.

Robustní, samostojící a šroubovaná ocelová konstrukce 
Chráněno proti korozi žárovým zinkováním
Pákový cylindrický zámek se 2 klíči. Na přání dodáme i více klíčů
Modulární konstrukce pro rychlou výměnu dílů nebo rozšíření 
Rychlé dodání. v RAL 7016-Antracitová s dodáním do 2 týdnů

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

PROMYŠLENÉ DETAILY
Užitečné prvky, jako vnitřní nájezdová lišta, háčky na batoh či 
helmu a odkládací plocha pro nabíjecí zdroje a jiné příslušenství.



BIKE-GARÁŽ OS (103000007) - základ-
ní jednotka se 2 bočními stěnami

Na přání možno dodat i jiné 
barevné odstíny dle RAL. 

BIKE-GARÁŽ je k dodání s obloukovou nebo sedlovou 
střechou. Oba modely jsou k dodání ve třech jednotkách pro 
jednoduchou a levnou stavbu komplexních parkovacích ploch.

Prvek pro nabíjení se skládá 
z rozvaděče se samostat-
ným jističem, dvěma 230 V 
zásuvkami a policí pro od-
kládání nabíječek elektrokol.

BOX pro kola - základní, 
se 2 bočními stěnami
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Příslušenství

Nabíjecí prvek E 250/16
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2www.mexta.cz

Objednací číslo - provedení zinkované a lakované v 
RAL 7016 (antracitová)

BIKE-GARÁŽ PS BOX pro kola - přídavný, 
s 1 boční stěnou

BOX pro kola - přídavný, 
bez bočních stěn

Objednací číslo - provedení zinkované a RAL dle 
vlastního výběru 103000006103000005103000004

BOX pro kola - základní, 
se 2 bočními stěnami

103000009103000008103000007
Objednací číslo - provedení zinkované a lakované v 
RAL 7016 (antracitová)

BIKE-GARÁŽ OS BOX pro kola - přídavný, 
s 1 boční stěnou

BOX pro kola - přídavný, 
bez bočních stěn

Objednací číslo - provedení zinkované a RAL dle 
vlastního výběru 103000012103000011103000010

BIKE-GARÁŽ OS (103000008)- přídav-
ná jednotka s 1 boční stěnou

BIKE-GARÁŽ OS (103000009) - přídav-
ná jednotka bez bočních stěn

Objednací číslo - Zinkovaná a práškově nalakovaná 
konstrukce v RAL 7035 (šedo-bílá)

Dodání do 2 týdnů Dodání do 5 týdnů


