
CARPORT
FII BUN CU MAȘINA TA 
Carporturile Sere Transilvania sunt create pentru a te ajuta 
să îți respecți mașina și s-o protejezi...pentru că merită.

DETALII TEHNICE + DESCRIERE MATERIALE

OȚEL: structură de  oțel galvanizat (275gr.Zn./mp.)
- rezistență ridicată la vânt/zăpadă
- pasul dintre arce: 1,5m
- diametru țeavă arce: 34mm

b) TABLĂ: tabla cutata din oțel, cu grosime de 0,5mm, zincata pe ambele parți și protejata cu poliester.
Culoare tabla: gri (RAL 7024), sau maro (RAL 8019)

AVANTAJE....scapi de:
SOARE - mașina nu e cuptor

ZĂPADĂ - de ce să te mai obosești ?
PRAF - mai puțin praf, mașina mai curată

FRUNZE - nu are sens să îți “camuflezi” mașina

UȘOR DE MONTAT
Timp de montaj: 2-4h

minim

Manual detaliat de montaj

GRINDINĂ - mașina ta arată mai bine fără "cratere" 

a) FOLIE: folie specială de acoperire (230 microni) garanție folie: 57 luni, durată de viață: 7-8 ani.
 Prindere: clipsuri+șină de clipsare aluminiu.               Culoare folie: alb/gri.

ACOPERIREA (2 variante): 

tip Hobbit
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3.0 x 4.5 m

3.0 x 6.0 m
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      sau   lățime x lungime       H

DIMENSIUNI și PREȚURI

Basetă de prindere pe beton +
ancore M8 de prindere

Țeavă de ancorare de ancorare 
în beton*

Variante de montaj

prindere în beton prindere pe beton 

(stâlp)

Basetă 

Conexpand 
4xM8

Beton 

(stâlp)

Tub ancorare 

Beton 

INCLUS OPȚIONAL

H

L

L
4.0m

3.0m

2.2 m

2.2 m

2.5 m

2.5 m

4.0 x 4.5 m

4.0 x 6.0 m

opțional (basete)

619 € + TVA

 819 € + TVA

 746 € + TVA

 982  € + TVA

acoperire cu folie 

acoperire cu folie acoperire cu tablă

acoperire cu tablă

acoperire cu tablă

394 € + TVA

472 € + TVA

413 € + TVA

509  € + TVA

73 € + TVA

85 € + TVA

73 € + TVA

85 € + TVA
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https://garaje.ro/ro/prindere-pe-beton-copertina-auto-hobbit-4-5m.html
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