Data: 2018-07-18

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://www.ogloszeniamalopolska.pl
10x32m Hala namiotowa NAMIOT MAGAZYNOWY
Cena: 49100.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaďż˝
Lokalizacja: Polska -> woj. ďż˝lďż˝skie ,miasto -> Trzebinia , ul. Inne
Data dodania: 2018-03-13 r.
Data ważności: 2018-06-11 r.

Opis: Hala namiotowa do uĹźytku caĹ orocznego i odporna na rĂłĹźne warunki atmosferyczne.
Dodatkowo hala charakteryzuje siÄ bardzo wysokÄ stabilnoĹ ciÄ oraz odpornoĹ ciÄ . SkĹ ada
siÄ z najlepszych komponentĂłw, ocynkowanej ogniowo konstrukcji oraz bardzo grubej plandeki PVC,
ktĂłre chroniÄ towary, pojazdy oraz sprzÄ t w kaĹźdÄ pogodÄ przez caĹ y rok. Ten duĹźy i
szczegĂłlnie stabilny namiot nadaje siÄ wyĹ mienicie jako powierzchnia magazynowa lub jako
warsztat i stanowi korzystnÄ cenowo alternatywÄ dla konstrukcji trwaĹ ych.
Wymiary : 10m x 32 m
SzerokoĹ Ä : 10 m
DĹ ugoĹ Ä : 32 m
Powierzchnia: 320 m2
WysokoĹ Ä Ĺ ciany bocznej: ok. 3 m
WysokoĹ Ä od podĹ oĹźa do szczytu: ok. 5, 7 m
Wymiary obydwu wejĹ Ä /wjazdĂłw: ok. 4, 85 m x 4, 3 m
Hala skĹ ada siÄ z namiotĂłw - 10x8m + 10x12m + 10x12m
Plandeka: PVC
MateriaĹ plandeki: PVC (polichlorek winylu)
Gramatura plandeki: ok. 720 g/m2
Mocowanie plandeki do konstrukcji: za pomocÄ mocnych pasĂłw montaĹźowych
Otwieranie bramy za pomocÄ wygodnego systemu linek
Zamykanie wjazdĂłw do namiotu: mocne rzepy uszczelniajÄ ce
Wywietrzniki: TAK, dwa po obu stronach.
OdpornoĹ Ä na UV: TAK
WodoodpornoĹ Ä : TAK
Poszycie ogniotrwaĹ e z normÄ EN 13501-1
MateriaĹ pokryty warstwÄ lakieru
Konstrukcja: Arctic
MateriaĹ uĹźyty do produkcji konstrukcji: Stal 100% (konstrukcja zostaĹ
Stopy namiotu naroĹźne: stabilne 30x40 cm
Stopy namiotu: stabilne 30x30 cm
Ĺ rednica rury: ok. 78 mm
GruboĹ Ä Ĺ ciany rury: ok. 2 mm
PodwĂłjne wzmocnienie dachowe poziome
PodwĂłjne wzmocnienie dachowe pionowe
Wzmocniona konstrukcja na wjazdach
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a ocynkowana ogniowo)

Ĺ•Ä czenie podwĂłjnymi Ĺ rubami
Ĺ ruby przechodzÄ ce na wylot
Zastosowanie: caĹ

oroczne

DostÄ pnoĹ Ä czÄ Ĺ ci zamiennych: TAK
Gwarancja: 24 miesiÄ ce
Istnieje moĹźliwoĹ Ä wyboru innych rodzai oraz wielkoĹ
kontaktu

ci namiotu. W razie potrzeby zapraszam do

Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:

natalia.plawecka@dascompany.co
+48325065880

Link do ogłoszenia: http://http://www.ogloszeniamalopolska.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=7101
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