
ROBUSTNÍ OPĚRNÉ PRVKY
s ochranným, UV-stabilním plastovým návlekem 
který chrání rámy kol i ráfky před poškozením.

JISTĚJŠÍ UZAMČENÍ
Integrovaná upevňovací ocelová 
oka chrání kola proti krádeži.

STOJANY NA KOLA

MODEL FUN 500 BALLON (BN) 
Modulární stojan na kola, který nabídne veškerý komfort parkování jízdních kol

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.Dále je možné integrovat i další pří-
slušenství jako informační plochu, vestavěné venkov-
ní el. zásuvky 230 V nebo držák nabíječky elektrokol.

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
Možnost kombinace příslušenství (Sloupky s nabíjecí stanicí pro 4 elektro-
kola)
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PRO OPRAVDU VELKÁ KOLA
Vyrobeno pro extra široké pláště = do 64 mmraňu-

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.

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



Model FUN 502 BN Model FUN 514 BN

Nabíjecí stanice mybox 
e-Bike nabízí rychlé nabíjení 
4 elektrokol, možnost mone-
tizace, správu přes mobilní 
aplikaci včetně hlídání 
spotřeby.

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

Vertikálně prodloužené 
parkovací oblouky do šíře 
pláště 64 mm jako záruka 
proti poškození výpletu nebo 
brzdových kotoučů jízdních 
kol a elektrokol.

Příslušenství: Sloupek s 
nabíjecí stanicí mybox. La-
kovaná hliníková konstrukce 
s uchycenou nabíjecí stanicí 
pro 4 elektrokola. 

Počet parkovacích míst

Šířka v mm

Žárově zinkované-

Standardní rozteč 500 mm
Do šíře pláště 64 mm
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Počet parkovacích míst

Šířka v mm

Žárově zinkované- 

Standardní rozteč 540 mm
Do šíře pláště 64 mm
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Objednací číslo

Objednací číslo

FUN 504 a SLOUPEK MYBOX
(s nabíjecí stanicí pro 4 elektrokola) 

www.mexta.cz

SLOUPEK S NABÍJECÍ STANICÍ - na poptání

Sloupek pro nabíjecí stanici je vyroben převážně z lakovaného hliníkového profilu a lakované 
nerezové oceli. 
Na sloupek je připevněna nabíjecí stanice umožňující rychlé nabíjení 4 elektrokol. Nabití baterie 
s kapacitou 400 Wh z 40 % na 80 % kapacity za 60 minut. Mobilní aplikace umožňuje vzdálené 
ovládání včetně informací o spotřebě. Dále je možné doplnit o modul monetizace a nechat si za 
službu nabíjení elektrokol zaplatit. Obsahuje 4 nabíjecí zdroje dle Vaší potřeby. Integrované nabí-
jecí zdroje jsou rozdílné ceny, a proto je nutné řešit cenu individuálně.


