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Karta katalogowa 
 
Nazwa produktu: PALEPA PARKLET

 
Dane techniczne: 

Parklet to idea wywodząca się z USA. Pierwsze parklety powstały w roku 2012. Główne założenie to odbieranie                 
samochodom miejsc parkingowych i przeznaczanie je na tereny rekreacyjne. Parklet zaprojektowany przez            
pracownię PALEPA jest modułowy. Można go dowolnie modyfikować, ustawiać i dostosowywać do własnych             
potrzeb. Moduł podstawowy podłogi ma wymiar 1800 mm na 1200 mm. Prezentowany poniżej przykładowe              
rozwiązanie składa się z: 

1. 1 x siedzisko z oparciem 1800 mm, 

2. 1 x siedzisko bez oparcia 1800 mm, 

3. 4 x moduł podłogi, 

4. 2 x donica 450 mm, 

5. 1 x stół 900 mm 
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Łączny wymiar prezentowanego parkletu to 4800 mm na 1800 mm jest on przeznaczony do zagospodarowania 
jednego miejsca parkingowego 
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Elementy wyposażenia PARKLETów do wyboru: 
 
Siedziska: 

 
 
 
 
Donice: 

 
Stoły: 

 
Podłoga: 
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Kolory stali do wyboru: 
1. RAL 7016 szary (standard), 2. RAL 3020 czerwony ,3. RAL 2011 pomarańczowy, 4. RAL 1003 żółty,  
5. RAL 6029 zielony, 6. RAL 5010 niebieski. Na zamówienie dowolny kolor RAL. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
 
Kolorystyka drewna do wyboru: 
1.palisander, 2.orzech, 3.mohoń, 4.cedrowy, 5.tik, 6.dąb, 7.sosna, 8.bezbarwny, 9.zielony 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

7.  8.  9.  
 
 
 
 
Zamów montaż wiaty! Nasi montażyści montują wiaty na terenie całej Polski. Prosimy o zapytania na 
naszego e-mail w celu uzyskania wyceny montażu 
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