
METALEAN   BASIC
Je mu jedno, jaké kolo do něj zaparkujete. Je mu jedno, jak široké má kolo pláště a je mu 
jedno, jak je kolo těžké a to vše s vůní dřeva.

Stojan na kolo – METALEAN je postaven na zcela jedinečné platformě, která vyniká vysokou pevností, ale 
zároveň přívětivou hmotností. Celá konstrukce je vyrobena převážně z lakovaného hliníkového profilu 
o velikosti 80x80 mm, nerezových plechů a dřevěných doplňků z masivního dubu, který je ošetřen dvo-
jitým bezbarvým lakem a ochranou vrstvou proti houbám. Spojení těchto nejlepších materiálů zaručuje
dlouhou životnost a předurčuje tento multifunkční sloup do každého prostoru. Stojan METALEAN je
určen k jednoduchému opření Vašeho kola za rám. Toto jednoduché řešení umožňuje parkování všech
typů jízdních kol. Masivní dřevěné obložení nerezových části zaručuje, že rám Vašeho jízdního kola nebu-
de poškozen. Jízdní kola lze uzamknout, a to za nerezový rám s masivním dřevěným obložením v šířce 80
mm. 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.

Součástí dodávky je montážní sada pro chemické kotvení taktéž v nerezovém provedení (A4). Obsahuje 4 
ks závitových tyčí M12x150 mm, 4 ks samojistných matic, 4 ks podložek a 4 ks černých plastových krytek. 
Na přání je možné dodat i delší závitové tyče. Chemická malta není součástí montážní sady. Stojan Meta-
lean obdržíte v plně recyklovatelném obalu.

Objednací číslo

101000060

Šířka Výška Hloubka

180mm 1.020mm 150 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

 80x80 mm

 8 kg

 Lakovaný hliníkový profil, nerez

 90° rovně

 Modulární / smontovaný

 Opěrný

 2

 K ukotvení do podlahy

  Univerzální

 RAL 7016 - antracitová

 Informační plocha Informační plocha  ne

 Venkovní el. zásuvka 230 V Venkovní el. zásuvka 230 V  ne


