
park4bike.pl  – DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

66

PRACOWNIKÓW

TYSIĄCE  

REALIZACJI 

DZIAŁ

PROJEKTOWY
PRODUKCJA

OD 1985 R

5
KONSTRUKTORÓW

Specyfikacja ofertowa – Stacja Serwisowania Rowerów

info@park4bike.pl

+ 48 501 758 861 

Dane techniczne Stacja naprawy rowerów

Wymiary Zgodnie z rysunkiem na str. 3

Konstrukcja Konstrukcja stalowa 

Zabezpieczenie antykorozyjne
Ocynkowanie ogniowe konstrukcji stalowej zgodnie z normami ISO 1461 | 

Malowanie na wybrany przez klienta kolor z palety RAL standard

Zamocowanie Montaż do betonowej stopy fundamentowej

Wyposażenie stacji naprawczej

Zestaw narzędzi naprawczych: 

✓ Wkrętak krzyżowy PH2 + krętlik 

✓ Wkrętak płaski 5,5 x 1,0 + krętlik 

✓ Klucz nastawny 0-30 mm + krętlik 

✓ Klucz płaski 8×10 mm + krętlik 

✓ Klucz płaski 13×15 mm + krętlik 

✓ Zestaw imbusów w rękojeści |2|2,5|3|4|5|6|8|+ krętlik 

✓ 2 x łyżki do opon z rdzeniem stalowym powlekane nylonem 

Stacjonarna ręczna pompka z tłokiem i manometrem ( zakres ciśnienia od 

0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory) | Linki ze stali nierdzewnej fi4 | 

Do 1 m2 powierzchni reklamowej | Nakrętki antykradzieżowe | Wsporniki do 

zawieszenia roweru 

Dostawa i montaż Bez dostawy i montażu
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STACJA NAPRAWCZA  MODUŁ PODSTAWOWY

Powyższe zdjęcia/ wizualizacje produktu mają charakter wyłącznie orientacyjno-poglądowy i nie są wiążące. Wiaty na wizualizacji /zdjęciu 

mogą się różnic od wycenionych/zaofertowanych produktów (np. wypełnieniem bocznych ścianek, wyposażeniem opcjonalnym, wymiarami, 

ilością modułów, pokryciem dachowym, sposobem wykończenia powierzchni, malowaniem/ocynkowaniem.) Powyższe zdjęcia/ wizualizacje 

przekazujemy jedynie dla wygody klienta, aby mógł się zorientować na temat poglądowego wyglądu wyrobu. Ostateczne rysunki techniczne 

zaoferowanego produktu zostaną wykonane w terminie kilku dni roboczych od wpłynięcia zamówienia i zostaną przekazane klientowi do 

ostatecznej akceptacji przed rozpoczęciem realizacji.
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Powyższe zdjęcia/ wizualizacje produktu mają charakter wyłącznie orientacyjno-poglądowy i nie są wiążące. Wiaty na wizualizacji /zdjęciu 

mogą się różnic od wycenionych/zaofertowanych produktów (np. wypełnieniem bocznych ścianek, wyposażeniem opcjonalnym, wymiarami, 

ilością modułów, pokryciem dachowym, sposobem wykończenia powierzchni, malowaniem/ocynkowaniem.) Powyższe zdjęcia/ wizualizacje 

przekazujemy jedynie dla wygody klienta, aby mógł się zorientować na temat poglądowego wyglądu wyrobu. Ostateczne rysunki techniczne 

zaoferowanego produktu zostaną wykonane w terminie kilku dni roboczych od wpłynięcia zamówienia i zostaną przekazane klientowi do 

ostatecznej akceptacji przed rozpoczęciem realizacji.

STACJA NAPRAWCZA  MODUŁ PODSTAWOWY
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✓ MODUŁ OPCJONALNY „Logo”  

Powyższe zdjęcia/ wizualizacje produktu mają charakter wyłącznie orientacyjno-poglądowy i nie są wiążące. Wiaty na wizualizacji /zdjęciu 

mogą się różnic od wycenionych/zaofertowanych produktów (np. wypełnieniem bocznych ścianek, wyposażeniem opcjonalnym, wymiarami, 

ilością modułów, pokryciem dachowym, sposobem wykończenia powierzchni, malowaniem/ocynkowaniem.) Powyższe zdjęcia/ wizualizacje 

przekazujemy jedynie dla wygody klienta, aby mógł się zorientować na temat poglądowego wyglądu wyrobu. Ostateczne rysunki techniczne 

zaoferowanego produktu zostaną wykonane w terminie kilku dni roboczych od wpłynięcia zamówienia i zostaną przekazane klientowi do 

ostatecznej akceptacji przed rozpoczęciem realizacji.
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+ 48 501 758 861 

Powyższe zdjęcia/ wizualizacje produktu mają charakter wyłącznie orientacyjno-poglądowy i nie są wiążące. Wiaty na wizualizacji /zdjęciu 

mogą się różnic od wycenionych/zaofertowanych produktów (np. wypełnieniem bocznych ścianek, wyposażeniem opcjonalnym, wymiarami, 

ilością modułów, pokryciem dachowym, sposobem wykończenia powierzchni, malowaniem/ocynkowaniem.) Powyższe zdjęcia/ wizualizacje 

przekazujemy jedynie dla wygody klienta, aby mógł się zorientować na temat poglądowego wyglądu wyrobu. Ostateczne rysunki techniczne 

zaoferowanego produktu zostaną wykonane w terminie kilku dni roboczych od wpłynięcia zamówienia i zostaną przekazane klientowi do 

ostatecznej akceptacji przed rozpoczęciem realizacji.

✓ MODUŁ OPCJONALNY 
oświetlenie LED  
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Powyższe zdjęcia/ wizualizacje produktu mają charakter wyłącznie orientacyjno-poglądowy i nie są wiążące. Wiaty na wizualizacji /zdjęciu 

mogą się różnic od wycenionych/zaofertowanych produktów (np. wypełnieniem bocznych ścianek, wyposażeniem opcjonalnym, wymiarami, 

ilością modułów, pokryciem dachowym, sposobem wykończenia powierzchni, malowaniem/ocynkowaniem.) Powyższe zdjęcia/ wizualizacje 

przekazujemy jedynie dla wygody klienta, aby mógł się zorientować na temat poglądowego wyglądu wyrobu. Ostateczne rysunki techniczne 

zaoferowanego produktu zostaną wykonane w terminie kilku dni roboczych od wpłynięcia zamówienia i zostaną przekazane klientowi do 

ostatecznej akceptacji przed rozpoczęciem realizacji.

✓ MODUŁ OPCJONALNY Daszek
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✓ MODUŁ OPCJONALNY 
Daszek + oświetlenie LED  

Powyższe zdjęcia/ wizualizacje produktu mają charakter wyłącznie orientacyjno-poglądowy i nie są wiążące. Wiaty na wizualizacji /zdjęciu 

mogą się różnic od wycenionych/zaofertowanych produktów (np. wypełnieniem bocznych ścianek, wyposażeniem opcjonalnym, wymiarami, 

ilością modułów, pokryciem dachowym, sposobem wykończenia powierzchni, malowaniem/ocynkowaniem.) Powyższe zdjęcia/ wizualizacje 

przekazujemy jedynie dla wygody klienta, aby mógł się zorientować na temat poglądowego wyglądu wyrobu. Ostateczne rysunki techniczne 

zaoferowanego produktu zostaną wykonane w terminie kilku dni roboczych od wpłynięcia zamówienia i zostaną przekazane klientowi do 

ostatecznej akceptacji przed rozpoczęciem realizacji.
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Powyższe zdjęcia/ wizualizacje produktu mają charakter wyłącznie orientacyjno-poglądowy i nie są wiążące. Wiaty na wizualizacji /zdjęciu 

mogą się różnic od wycenionych/zaofertowanych produktów (np. wypełnieniem bocznych ścianek, wyposażeniem opcjonalnym, wymiarami, 

ilością modułów, pokryciem dachowym, sposobem wykończenia powierzchni, malowaniem/ocynkowaniem.) Powyższe zdjęcia/ wizualizacje 

przekazujemy jedynie dla wygody klienta, aby mógł się zorientować na temat poglądowego wyglądu wyrobu. Ostateczne rysunki techniczne 

zaoferowanego produktu zostaną wykonane w terminie kilku dni roboczych od wpłynięcia zamówienia i zostaną przekazane klientowi do 

ostatecznej akceptacji przed rozpoczęciem realizacji.

✓ Moduł E-bike
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PROFESJONALNY MONTAŻ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

info@park4bike.pl

+ 48 501 758 861 



PROFESJONALNY MONTAŻ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

info@park4bike.pl

+ 48 501 758 861 



info@park4bike.pl

+ 48 501 758 861 
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MASZ PYTANIA?

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ

W razie pytań lub w przypadku zlecenia planowania proszę 

kontaktować się z nami poprzez wiadomości E-mail lub telefonicznie. 

Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na pytania.
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