
El.zásuvky 230 V
Možnost integrovat jednoduché a plně 
funkční nabíjení elektrokol. předního 

UNIVERZÁLNÍ PARKOVÁNÍ
Opěrný systém pro všechny typy i velikosti 
jízdních kol a elektrokol.

UZAMČENÍ
Kvalitní uzamčení za rám 
jízdního kola.

STOJANY NA KOLA - OPĚRNÉ

MODEL METALEAN 
Univerzální parkování s vůní dřeva

Stojan na kolo - METALEAN je postaven na zcela jed-
inečné 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 dvojitým bezbarvým lakem a ochra-
nou vrstvou proti houbám. Spojení těchto nejlepších ma-
teriálů zaručuje dlouhou životnost a předurčuje tento mul-
tifunkční 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 nebude poškozen. 
Jízdní kola lze uzamknout, a to za nerezový rám s ma-
sivním 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. 

Robustní, lehká ocelová konstrukce z hliníku a nerezové oceli 
Chráněno proti korozi práškovým lakováním (RAL 7016 - antracitová)
Univerzální parkování pro všechny typy a velikosti jízdních kol
Dubové obložení jako ochrana proti poškození rámu
Možnost dodání el. zásuvek nebo informační plochy

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

Dubové obložení
Kvalitní bukové obložení s dvojitým 
ochranným nátěrem.předního kola.



METALEAN E-BIKE METALEAN SIGN 

Integrované elektrické zá-
suvky 230 V (IP 54).

Bezpečné uzamčení jízdního 
kola. Poškození zabraňuje 
dřevěné obložení z buku.

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

Součást balení: Nerezový 
kotvící materiál.

Počet parkovacích míst

Šířka v mm

RAL 7016 (antracitová)

Základní opěrný stojan na kola s oboustran-
ným dubovým obložením.

2

METALEAN BASIC

101000060

Počet parkovacích míst

Šířka v mm

RAL 7016 (antracitová)

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

2

175

Počet parkovacích míst

Šířka v mm

RAL 7016 (antracitová)

Stojan je vybaven polykarbonátovou informační 
plochou 600x400 mm.

2

175

101000061

2www.mexta.cz

175

101000062

METALEAN E-BIKE

METALEAN SIGN

METALEAN BASIC 

Objednací číslo

Objednací číslo

Objednací číslo

Objednací číslo - Oboustranný polep informační 
plochy o velikosti 600x400 mm. Dle Vašeho návrhu 
na bílem podkladu.

Polep informační plochy

POLEP - INFORMAČNÍ PLOCHY

101000069

Odeslání do 48 hodin Dodání do 1-2 týdny


