
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZT-THW-8 árusító pavilon  



Megrendelhető: 

KÉT PAGODA KFT. Telefon: 72 510 105 e-mail: info@pavilonok.hu 

7624 Pécs, Szent István tér 1. Mobil: +36 30 927 3436 www.pavilonok.hu 

Műszaki tájékoztató 

 

 

Pavilon típus: SZT-THW-8 árusító pavilon 

 

Méretei: 

Alaprajzi külméret: kb. 2,00 x 4,00 m. 

Magasság: 2,85 m 

 

A pavilonról képek megtekinthetők honlapunkon, az alábbi címen:  

http://www.pavilonok.hu/funkcio/fagylalt/szt-thw-6-fagylalt 

 

Leírás: 

- zárható kivitelű, fix fal- és tetőszerkezettel rendelkező fagylaltos pavilon 

- a pavilon 1 db fagylalthűtő befogadására alkalmas 

- az alkalmazott anyagok időjárás állók és gondozásmentesek 

- padozata dobogó kialakítású, szerkezete alkalmassá teszi arra, hogy mind a négy oldal 

irányából békával megfogható és mozgatható legyen, akár hűtőpulttal együtt is 

- egyben szállítható kivitelben készül 

- a pavilon elhelyezéséhez szilárd burkolatú fogadószint szükséges 

 

 

Alap felszereltség 

- acélváz szerkezet 

- padlóburkolat: csúszásmentes rétegelt lemez 

- homlokzat burkolat:  

o gondozásmentes kültéri kompaktlemez borítás 

o festett rétegelt lemezre erősített, hőkezelt lécezés 

- beltéri burkolat: 

o festett gipszkarton burkolat 

- fagylalthűtő helyének hossza: kb. 2,50 m. 

- bejárat: 1 db a burkolatba integrált, rejtett vasalatú ajtó 

- a pavilon elejének lezárása: kivehető rétegelt lemez táblákkal 

- belső villanyszerelés, alap kivitelben 

- előtető világítás 

- előtető kiugrása: kb. 80 cm 

- tetőfedés: sika pvc 

- esővíz levezetés: ereszcsatornával és lefolyóval 

- fölső emelési pontok a daruval való mozgatáshoz 
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Opciók, felárak: 

- állítható lábak 10 db 

- további ajtó(k) kialakítása 

- további ablak(ok) kialakítása 

- szellőzés: 1 db 80/30 cm méretű bukóablak kialakítása, a bejárati ajtó fölött, a 

homlokzati burkolatba rejtve 

- a pavilon elejének lezárása:  

o motoros működtetésű redőnnyel 

o eltolható, keret nélküli, edzett üvegajtókkal 

- belső bútorzat 

- mosható falburkolat 

- pavilon előtti rámpa készítése helyszíni méretvétel alapján 

- igény esetén vizes berendezések beépítése 

- klímaberendezés 

- dekorálás 

- szállítás, daruzás, elhelyezés 

 

Az árajánlat tárgyát képező pavilonra vonatkozó szerzői, gyártási és értékesítési jogokat 

kizárólagosan fenntartjuk. 

 


