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Karta katalogowa 
 
Nazwa produktu: Wiaty samochodowe linia ZUZA

 
Dane techniczne: 

➔ dostępne wymiary: 4000 mm na 6000 mm. Na zamówienie wykonujemy inne wymiary wiat. 
➔ konstrukcja: stal, 
➔ powłoka:cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe, 
➔ dach: do wyboru blacha falista, poliwęglan komorowy, 
➔ montaż: do zabetonowania lub do przykręcenia, 
➔ kolorystyka: standard RAL 7016, na zamówienie dowolny kolor RAL, 
➔ wypełnienie ścian:do wyboru drewno, kasetony z blachy, linki na rośliny, blacha falista, poliwęglan komorowy, szkło 

hartowane 8 mm, 
➔ rynny:: wszystkie wiaty są w standardzie wyposażone w system odprowadzania wody z dachu, 
➔ wyposażenie dodatkowe: donice z blachy, osłony na pojemniki śmietnikowe 120 L, pomieszczenia gospodarcze, 
➔ wielkość pomieszczeń gospodarczych: 1000 mm na 6000 mm, 1000 mm na 3000 mm, 1000 mm na 2000 mm. Na 

zamówienie wykonujemy inne wielkości pomieszczeń gospodarczych, 
➔ wypełnienie ścian bocznych pomieszczeń gospodarczych do wyboru: blacha falista, kasetony z blachy, drewno. 

 
Na indywidualne zamówienia możemy dostosować wiatę do potrzeb klienta. Zmienić wymiary lub wypełnienie ścian bocznych. 
Zapytania prosimy kierować na e-mail:sklep@wpark.pl 
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Panele, wypełnienie ścian do wyboru: 

1. 2. 3. 4.  

5. 6. 7.  
 

1. Blacha falista, 
2. Drewno. 
3. Linki na rośliny. 
4. Kasetony z blachy. 
5. Poliwęglan komorowy. 
6. Szkło hartowane 8 mm 
7. Stalowy regał. 

 
Wyposażenie dodatkowe: 
Pomieszczenie gospodarcze, wymiary do wyboru: 1000 mm na 6000 mm, 1000 mm na 3000 mm, 1000 mm na 2000 mm. Na 
zamówienie wykonujemy inne wielkości pomieszczeń gospodarczych, wypełnienie ścian bocznych pomieszczeń 
gospodarczych do wyboru: blacha falista, kasetony z blachy, drewno. 
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Osłony na kosze 120 L:                                                Zielony dach: 

 
 
 
Przykładowe propozycje rozmieszczenia paneli ścian bocznych: 

 
 
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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