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Karta katalogowa 
 
Nazwa produktu: Wiaty linia PALEPA 
 

 
 
Dane techniczne: 

➔ dostępne wymiary standard: S: 2000 mm na 2000 mm, M: 2000 mm na 4000 mm, L: 2000 mm na 6000 mm, XL: 
4000 mm na 4000 mm, XXL: 4000 mm na 6000 mm, XXXL: 4000 mm na 8000 mm, XXXXL: 4000 mm na 10000 mm, 
XXXXXL: 6000 mm na 6000 mm, XXXXXXL: 6000 mm na 8000 mm, XXXXXXXL: 6000 mm na 10000 mm 

➔ konstrukcja: stal, 
➔ powłoka: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe, 
➔ dach: blacha falista lub poliwęglan komorowy,  
➔ montaż: do przykręcenia lub do zabetonowania, 
➔ kolorystyka: standard RAL 7016, na zamówienie dowolny kolor RAL, 
➔ wypełnienie ścian: do wyboru blacha falista, blacha perforowana, blacha gładka, kasetony z blachy, drewno, siatka, 

poliwęglan komorowy na zamówienie wypełnienie ścian może składać się np kasetony z blachy i siatka lub inne. 
 
Na indywidualne zamówienia możemy dostosować wiatę do potrzeb klienta. Zmienić wymiary lub wypełnienie ścian bocznych. 
Zapytania prosimy kierować na e-mail:sklep@wpark.pl 
 
Przykładowe wymiary z rozmieszczeniem śmietników. Usytuowanie wejścia można dowolnie 
modyfikować: 
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Konstrukcja do wyboru: 

 
 
Wypełnienie ścian: 
 

 
 
W systemie PALEPA możemy również zaproponować wygrodzenia śmietników bez dachu w 
wymiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL i w dowolnych innych rozmiarach. 
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Na zamówienie istnieje możliwość zamontowania zielonego dachu: 

 

 
 
 
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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