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Karta katalogowa 
 
Nazwa produktu: Wiata rowerowa linia CUBE

 
Dane techniczne: 

➔ dostępne wymiary: moduł podstawowy A: 1800 mm na B: 1500 mm. Dodając kolejny moduły można tworzyć 
dowolnej długości wiaty rowerowe. 

➔ konstrukcja: stal, 
➔ powłoka: cynkowanie ogniowe, 
➔ dach: poliwęglan komorowy, 
➔ montaż: do przykręcenia lub do zabetonowania, 
➔ kolorystyka: standard RAL 7016 ciemny szary. Na zamówienie dowolny kolor RAL 
➔ wypełnienie ścian: poliwęglan komorowy. 

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

7.  8.  9.  
 
Przykładowe rozmieszczenie modułów wiat. Wiaty można dowolnie ustawiać tworząc różne wielkości 
parkingów rowerowych. 
Wiata: A: 2000 mm na B: 2100 mm 

  
Wiata: A: 2000 mm na B: 4200 mm 

 
Wiata: A: 2000 mm na B: 6300 mm 

 
Wiata: A: 2000 mm na B: 8400 mm 

  
Wiata: A: 4200 mm na B: 4200 mm 

 

 
Wiata: A: 4200 mm na B: 6300 mm 

 

 
 
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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