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Dział:  Nazwa produktu: Art. nr 

Trybuny Zadaszenie trybun na obiekty zewnętrzne 14-62ZA 

 

Samodzielne zadaszenie widowni, o charakterystycznym zaokrąglonym kształcie, mocowane bezpośrednio do fundamentów. 

Rama konstrukcji zadaszenia, składająca się z dwóch skręcanych 

ze sobą elementów, wykonana jest z profili 60x40 mm, 60x30 

mm, 40x40 mm gat. S235 oraz blach gorącowalcowanych 

o grubościach 4 mm, 5 mm i 8 mm. Konstrukcja przykręcana jest 

do specjalnie zaprojektowanych kotw, wykonanych z blach  

o grubości 8 mm, ceowników 20x40x20 oraz szpilek 

gwintowanych M16, które wypuszczone są ponad poziom 

fundamentu. Kotwy należy osadzić w fundamencie betonowym 

klasy C20/25 w pierwszym etapie montażu zadaszenia. 
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Ramy zadaszenia połączone są ze sobą łącznikami oraz poprzeczkami  

z profili 60x40 mm, 40x40 mm oraz 40x27 mm gat. S235. Pokrycie zadaszenia 

wykonane jest z bezbarwnych płyt z poliwęglanu komorowego o grubości 8 mm,  

z powłoką 2xUV. Poliwęglan jest mocowany do ram zadaszenia  

i łączników blachowkrętami samowiercącymi i wykończony specjalnymi 

kształtownikami aluminiowymi. Całość konstrukcji jest zabezpieczona antykorozyjnie 

przez cynkowanie ogniowo (stopień oczyszczenia elementów SA 2,5). Ramy montowane 

ze sobą w rozstawach 2,1 m, długość całości konstrukcji zadaszenia dopasowana do 

wymiaru trybuny. 

Zadaszenie przystosowane jest do trybun 2-, 

3- i 4-rzędowych, produkowanych przez firmę 

PESMENPOL. 

 


