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TAKO REKOČ
NEZLOMLJIV

POLIKARBONAT

Odpornost proti
vetru
90km/hr

Obremenitev snega
100kg/m2

S 50-odstotnim varnostnim pribitkom

Prenos svetlobe 
10%

Sodoben in eleganten nadstrešek za avto, zasnovan za preprosto namestitev

• Tako rekoč nezlomljive valovite polikarbonatne plošče

• Vzdržljiv, odporen proti rji, prašno barvan aluminijast okvir in vezni elementi

 iz pocinkanega jekla

• Oblika s štirimi oporami zagotavlja prosotren in preprost dostop

• Čvrst in trpežen – zasnovan tako, da prenese ostre vremenske razmere

• Brez vzdrževanja – brez rje, gnitja in luščenja

• Kompakten in priročen paket, s katerim prihranite prostor pri shranjevanju in stroške pošiljanja

Atlas™ 5000 - Nadstrešek za avtoNadstrešek za avto
Svojemu avtomobilu privoščite eleganten in lep "naredi sam" nadstrešek.

494,5 x 287,5 x 239 cm (d x š x v)

GARANCIJA10LET



Približne dimenzije – Če ni napisana drugačna opredelitev, so vse dimenzije izdelkov največje dimenzije izdelka.
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Atlas™  5000 -  Nadstrešek za avto Svojemu avtomobilu privoščite eleganten in lep "naredi sam" nadstrešek

Proizvaja in trži: PALRAM Applications Ltd. Je član PALRAM Ind.
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276,5 cm

200 cm

Preprosto sestavljanje za 2 osebi
• Pripravljeno za sestavljanje – vnaprej izvrtani profili, 

vnaprej izrezane plošče, priloženi vsi vijaki

• Preprosta korak za korakom navodila za sestavljanje

• Ni se treba vzpenjati na streho

Čvrst in trajen
• Ne porumeni, 100 UV-zaščitene plošče 

• Močni stebri – 80 x 40 mm

Izjemna zaščita – za parkiranje, igro in kot zunanji 
bivalni prostor
• Vaš avtomobil ščiti pred snegom, dežjem, točo in   

škodljivimi UV-žarki

• Vgrajeni žlebovi – usmerjajo in omogoča zbiranje 
deževnice

Možnost ponovnega sestavljanja
• Preprosto se lahko premakne na drugo mesto

• Primeren kot začasno zbirališče

Priloženi vgrajeni žlebovi

Dimenzije nadstreška za avto Atlas 5000 Številka predmeta Dimenzije embalaže Prepust. svetlobe

701945 296 x 75 x 15cm 10%

Zasteklitev/Barva okvirja Neto/bruto masa Prekrivno območje

Zasteklitev -  Solarno siva

Okvir - siv
113.2 kg / 119.2 kg 14.2 m²

Črtna koda Število palet Zabojnik 40’ HC

EAN-13  7290108132687 5 enot 165 enot

Priloženi kompleti za sidranje in kompleti 
podlog

Čvrsta in trajna zasnova

494.5cm

239 cm

287.5 cm


