
STACJA NAPRAWCZA DLA ROWERÓW STILO 18.048 ZANO MAŁA ARCHITEKTURA

OPCJE

Sposób mocowania
do przykręcenia

Dodatkowy stojak rowerowy
brak
stojak na jeden rower

Logo
brak
trawione w stali nierdzewnej
wycięte w stali
naklejka

OPIS

Samoobsługowa stacja do naprawy rowerów Stilo ,
powstała z myślą o użytkownikach jednośladów, aby w
prosty i szybki sposób poddać rower niewielkiej naprawie
i konserwacji. Stacja znajdzie zastosowanie w mieście
przy ścieżkach rowerowych jak również na
długodystansowych trasach wycieczkowych. Ze względu
na gabaryty ze stacji mogą korzystać zarówno dzieci jak i
dorośli.

Stacja wykonana jest ze stali. Klient może wybrać model w
całości wykonany ze stali nierdzewnej lub z ocynkowanej
stali węglowej malowanej proszkowo na wskazany kolor
RAL. W wersji malowanej elementy takie jak górny uchwyt
na rower oraz wewnętrzna ściana z miejscem na narzędzia
pozostają ze stali nierdzewnej. Stacja montowana jest do
podłoża za pomocą kołków rozporowych. Narzędzia do
naprawy roweru przymocowane są do stacji za pomocą
stalowych linek w otulinie PCV, co zapobiega ich
ewentualnej kradzieży.

Narzędzia:

wkrętak; krzyżowy i płaski ze stali nierdzewnej
klucze płaskie; ze stali nierdzewnej; 13, 14, 15, 16
mm
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klucze imbusowe; ze stali nierdzewnej; 2, 3, 4, 5, 6, 8
mm
pompka ręczna; kompatybilna z zaworami Presta i
Schreder
skuwacz do łańcucha; 9, 10, 11 biegów (obsługuje
SPD Shimano 11 biegów, nie obsługuje łańcuchów
Campagnolo 11 biegów!); ze stali nierdzewnej
klucz do szprych (nypli) ; Mavic MTB, 3.22, 3.45 oraz
klucz CNSPOKE (3,2-3,3-3,4 mm) ze stali
nierdzewnej
klucz gwiazdowy T 25 ; ze stali nierdzewnej
8 mm klin hamulca tarczowego + otwieracz do
butelek; ze stali nierdzewnej
łyżki do opon ; przystosowane do zdejmowania opon
bezdętkowych i opon drutowych z plastiku o
wysokiej wytrzymałości
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STACJA NAPRAWCZA DLA ROWERÓW STILO 18.048 ZANO MAŁA ARCHITEKTURA

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary
- szerokość: 17 cm
- wysokość: 132 cm
- głębokość: 48 cm
- szerokość podstawy: 43 cm
- głębokość z dodatkowym stojakiem rowerowym: 63 cm

Materiały
- stal nierdzewna lub stal węglowa, ocynkowana i
malowana proszkowo na kolor RAL

Waga
- 29 kg

ZANO

Produkt:
Stacja naprawcza dla rowerów Stilo
Numer katalogowy: 18.048
Projektant: Iwona Żaczek

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnch z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170),
a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w
tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich,
zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści
zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość
stanowi własność intelektualną frmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie
autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów
grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO
Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz
podlega karze.

td>
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SCHEMATY MONTAŻOWE (A, B, C, D) MONTAŻU DO PRZYKRĘCENIA ZANO MAŁA ARCHITEKTURA

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał
podłoża do którego przytwierdzić mebel.

Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

MONTAŻ DO BRUKU Z
FUNDAMENTEM MONTAŻ DO BRUKU

MONTAŻ DO BETONU /
ASFALTU

MONTAŻ DO FUNDAMENTU
BETONOWEGO

Opis montażu Opis montażu Opis montażu Opis montażu

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Bruk kamienny / bruk betonowy /
płyty kamienne / płyty betonowe

3.

Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)4.

Podbudowa z kruszywa kamiennego5.

Fundament betonowy klasy C16/20
(górna powierzchnia bet. 10 cm
poniżej powierzchni bruku)

6.

Grunt miejscowy7.

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Bruk kamienny / bruk betonowy /
płyty kamienne / płyty betonowe

3.

Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)4.

Podbudowa z kruszywa kamiennego5.

Grunt miejscowy6.

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Stała utwierdzona nawierzchnia np.
beton lub asfalt

3.

Fundament betonowy klasy C16/20
(górna powierzchnia bet. 10 cm
poniżej powierzchni bruku)

4.

Podbudowa z kruszywa kamiennego5.

Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)6.

Grunt miejscowy7.

Produkt ZANO1.

Kołek rozporowy / szybki montaż lub
kotwa chemiczna

2.

Fundament betonowy klasy C16/20
(górna powierzchnia bet. 10 cm
poniżej powierzchni bruku)

3.

Grunt miejscowy4.
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