
Parkování za pedál
Jednoduché a flexibilní bez nutného kontaktu 
jízdního kola se stojanem= již žádné škrábance!

UNIVERZÁLNÍ PARKOVÁNÍ
Stojan pro kola pro všechny typy i velikosti 
jízdních kol a elektrokol.

UZAMČENÍ
Robustní prvky pro uzamčení 
rámu jízdního kola, a to hned 
ve dvou úrovních.

STOJANY NA KOLA 

MODEL PEDALPOINT ® 
Parkování bez kompromisu

Stojan pro kola – Pedalpoint® je postaven na zcela 
unikátní platformě. Celá konstrukce se skládá převážně 
z lakovaného hliníkového profilu o rozměru 80x80 mm 
a nerezových plechů. Kombinace těchto nejlepších ma-
teriálů zaručuje dlouhou životnost a činí tento multifunkční 
sloup ideální do každého prostoru. Ve stojanu na kola jsou 
integrovány držáky pro dvě jízdní kola. Držení kol je v 
tomto případě řešeno za pedály jízdních kol, což zaručuje 
dostatečnou fixaci a zároveň nedochází ke zbytečnému 
kontaktu rámu jízdního kola a stojanu. Držáky jízdních kol 
jsou vybaveny ochrannými prvky z červeného plastu, které 

slouží jako ochrana klik jízdních kol a zároveň upozorňují 
na možnou překážku v cestě v případě, že ve stojanu pro 
kola žádné kolo zaparkované není. Dále nabízí robust-
ní prvky pro uzamčení rámu jízdního kola, a to hned ve 
dvou úrovních. Spodní prvek je určen pro uzamčení nejen 
dětských jízdních kol, ale i jízdních kol bez horní rámové 
trubky a v horní části ostatních jízdních kol. Při výrobě není 
použito svařování ani jiných technologií, které by doživot-
ně spojovaly použité prvky. Každý díl konstrukce může 
být v případě potřeby kdykoliv jednoduše vyměněn. Kom-
plexní dodávku obdržíte v plně recyklovatelném obalu. 

Robustní, lehká ocelová konstrukce z hliníku a nerezové oceli
Robustní uzamykací prvky z nerezové oceli ve dvou úrovních
Univerzální parkování pro všechny typy a velikosti jízdních kol
Ochranné plastové prvky proti poškození klik jízdních kol
Možnost dodání el. zásuvek, informační plochy, LED solárního osvětlení nebo držáků prospektů

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



PEDALPOINT®  E-BIKE PEDALPOINT® SIGN 

Parkování za pedál jízdního 
kola = univerzální parkování.

Bezpečné uzamčení jízdního 
kola nebo elektrokola za 
rám.

Příslušenství: Bezpečnostní 
matice (4 ks v balení).
Objednací číslo: 106500004

Součást balení: Nerezový 
kotvící materiál.
Objednací číslo: 110000002

Počet parkovacích míst

Šířka v mm

RAL 7016 (antracitová)

Základní univerzální stojan na kola s psrková-
ním za pedál.

2

PEDALPOINT BASIC

101000002

Počet parkovacích míst

Šířka v mm

RAL 7016 (antracitová)

Univerzální stojan je vybaven venkovní 
elektrickou zásuvkou 230 V (IP 54, 2 ks).

2

150

Počet parkovacích míst

Šířka v mm

RAL 7016 (antracitová)

Univerzální stojan je vybaven polykarbonátovou 
informační plochou 600x400 mm.

2

150

101000005

2www.mexta.cz

150

101000001

PEDALPOINT E-BIKE

PEDALPOINT SIGN

PEDALPOINT®  LED SOLAR

Počet parkovacích míst

Šířka v mm

RAL 7016 (antracitová)

Univezální stojan je vybaven solárním LED osvět-
lením. 

2

150

101000010

PEDALPOINT LED SOLAR

Objednací číslo

Objednací číslo

Objednací číslo

Objednací číslo


