
METACOMPANY WOOD
Designový stojan na kola, který splní všechny potřeby cyklistů pro krátkodobé parkování.

Stojan na kola Metacompany je postaven na zcela unikátní platformě, která se vyznačuje vysokou pevností a zároveň 
přívětivou hmotností. Celá konstrukce se skládá převážně z lakovaného hliníkového profilu o rozměru 80x80 mm a nere-
zových 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 
tvaru, což zaručuje výbornou fixaci jízdního kola a také umožňuje zaparkování většiny jízdních kol. Součástí modelu 
WOOD jsou dřevěné doplňky z kvalitního buku, které jsou chráněny dvojitým ochranným lakem. 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. METACOMPANY se ideálně hodí pro reprezentaci firemních vchodů, městských 
úřadů nebo všude tam, kde chcete upoutat pozornost.

Součástí dodávky je montážní sada pro chemické kotvení, taktéž v nerezovém provedení (A4). Obsahuje 8 ks závitových 
tyčí M12x150 mm, 8 ks samojistných matic, 8 ks podložek a 8 ks černých plastových krytek. Komplexní dodávku obdržíte 
v plně recyklovatelném obalu.

Objednací číslo

101000040

Šířka Výška Hloubka

1.350 610 mm 235 mm

Technická dataTechnická data

 EAN  EAN 

 Hliníkový profil Hliníkový profil

 Váha Váha

 Povrchová úprava  Povrchová úprava 

 Parkovací úhel Parkovací úhel

 Konstrukce / stojan na kola Konstrukce / stojan na kola

 Typ parkování Typ parkování

 Počet parkovacích míst Počet parkovacích míst

 Typ montáže Typ montáže

 Strana Strana

 Barva / stojan na kola Barva / stojan na kola

 Parkovací prvky Parkovací prvky

 80x80 mm   

 21 kg

Lakovaný hliníkový profil, nerez

 30° šimé

 Smontovaná

 Zasunutí kola 

 3

 K ukotvení do podlahy

 Jednostranný

 RAL 7016 - antracitová

 Polykarbonát (IMPEX)

 Informační plocha Informační plocha  ne

 Dřevěné doplňky / BUK Dřevěné doplňky / BUK  ano


