
ROBUSTNÍ OPĚRNÉ PRVKY
s ochranným, UV-stabilním plastovým návlekem 
který chrání rámy kol i ráfky před poškozením. 
Integrovaná upevňovací ocelová oka chrání kola 
proti krádeži.

STOJANY NA KOLA - ELEKTROFIKOVANÉ

MODEL FUN 500 BALLON (BN) 230 V
Elektrifikovaný a bezpečný stojan na kola, který nabídne i jednoduché dobití elektrokol.

Důmyslné vertikálně prodloužené parkovací oblouky 
zabraňující poškození výpletu jízdního kola určené pro 
extra široké pláště, opěrné oblouky s plastovým, UV-
-stabilním návlekem proti poškození rámu kola nebo 
ocelová oka jako jistější ochrana proti odcizení. To vše 
charakterizuje stojan na kola z řady FUN 500 BN. Jak 
již napovídá název modelové řady je rozteč parkova-
cích prvků stanovena na 500 mm (doporučení dle DIN 
79008). V kombinaci se střídavým nízkým a vysokým 

stáním se jedná o jeden z nejkvalitnějších parkova-
cích systémů, který dokáže komfortněji a bezpečněji 
zaparkovat jízdní kola a elektrokola z nejvyšších ce-
nových skupin. Ocelová oka, která jsou integrována 
do opěrných oblouků umožňují jednodušší a jistější 
uzamčení. Výjimečné parkování pro Vaše zákazníky, 
kolegy nebo hosty.Integrované venkovní el. zásuvky 
230 V. Možnost instalace odkládacích plocha ve dvou 
provedeních  nebo informační plochy 600x400 mm.

Robustní, samostojící a šroubovaná ocelová konstrukce 
Chráněno proti korozi žárovým zinkováním (EN ISO 1461)
Parkování do šíře pláště 64 mm, připraveno pro spojení do řady
Střídová nízké a vysoké stání s robustním opěrným prvkem
Integrované venkovní elektrické zásuvky 230 V. Možnost instalace odkláda-
cích ploch nebo informační plochy 600x400 mm.

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

PRO OPRAVDU VELKÁ KOLA
Vyrobeno pro extra široké pláště = do 64 mm

BEZPEČNĚJŠÍ  PARKOVÁNÍ
Důmyslné vertikálně prodloužené parkovací oblouky a robustní 
opěrné prvky chrání proti náhodnému převrácení jízdního kola, 
poškození výpletu, brzdových kotoučů nebo škrábanci na rámu a 
ráfcích.

VENKOVNÍ ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA 230 V
 k nabití                                         1 parkovací místo= 1 zásuvka.

Pro snadnější manipulaci jsou k dispozici odkládací plochy.



Model FUN 504 BN 230 V

Příslušenství: Odkládací 
plocha 400x180 mm ne-
rezová. Objednací číslo - 
106500008.

Plastový, UV-stabilní černý 
návlek, jako ochrana proti 
nárazu kola při parkování 
a zároveň optimalizovaná 
ochrana proti odcizení. 

Jednoduché připojení: V 
levém sloupku integrovaná 
elektrická krabice pro připo-
jení napájecího kabelu.

Příslušenství: Odkládací 
plocha 400x180 mm v RAL 
7016 matná. Objednací číslo 
- 106500007.

Počet parkovacích míst

Šířka v mm

Standardní rozteč 500 mm
Do šíře pláště 64 mm
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Informační plocha vč. polepu

Modulární konstrukce Metadesign, která umožňuje instalaci elektrických zásuvek a dalšího pří-
slušenství, je výjimečnou, robustní a patentovanou platformou. Je vyrobena převážně z práškově 
lakovaného hliníkového profilu o rozměru 80x80 mm v RAL 7016 (antracitová), lakované a nere-
zové oceli. Při výrobě není použito svařování ani jiných technologií, které by doživotně spojovaly 
použité prvky. Každý díl konstrukce může být v případě potřeby kdykoliv jednoduše vyměněn. 
Splňuje tedy následující požadavky EU na opravitelnost. 

106500009

2www.mexta.cz

Objednací číslo:

Objednací číslo - Informační plocha z čirého polykarbonátu 
(IMPEX). V ceně je oboustranný polep informační plochy 
o velikosti 600x400 mm. Dle Vašeho návrhu na bílem 
podkladu.

FUN 504 BN 230 V
(Příslušenství: 4 ks odkládacích nerezových ploch) 

Model FUN 502 BN 230 V

Dodání do 1-2 týdny

FUN 504 BN 230 V FUN 506 BN 230 V

INFORMAČNÍ PLOCHA S OBOUSTRANNÝM POLEPEM 


