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Pavilon típus: ADV-6+ árusító paviloncsalád 

 

Méretei: 

Alapterület: 6 m2 

Alaprajzi külméret: kb. 3,00 x 2,00 m 

Hasznos alapterület: 2,80 x 1,80 m 

Belmagasság: 2,50 m 

Előtető kilógás: 80 cm (fix, nem lehajtható) 

Magasság: 2,95 m 

 

A pavilonról képek megtekinthetők honlapunkon, az alábbi címen:  

http://www.pavilonok.hu/sorozatok/adv-6-sorozat 

 

Leírás: 

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

sorolható/összenyitható kialakítással a csatlakozó felületeken. 

- az alkalmazott anyagok időjárás állók és gondozást igényelnek 

- a pavilon elhelyezéséhez szilárd burkolatú fogadószint szükséges 

 

Alap felszereltség 

- acélváz szerkezet 

- padozat: acélváz, szintbeállító lábakkal + csúszásmentes rétegelt lemez vagy 

pvc padlóburkolat CK lemez aljzattal 

- homlokzat burkolat:  

o fenyő keretbe foglalt rétegelt lemez, kültéri lazúros felületkezeléssel 

o díszítő marással készült rátétek: oszlop + párkány  

- beltéri burkolat: 

o nincsen belső burkolat, a fenyő keretbe foglalt rétegelt lemez falpanelek 

lazúros kezeléssel alkotják a belső falfelületet 

- bejárat: 1 db fenyő ajtó 

- a pavilon elejének lezárása: kivehető rétegelt lemez táblákkal 

- a pavilonok csatlakozó felületei szintén kivehető rétegelt lemez táblákkal 

zárhatóak, pavilononként egymástól független hozzáféréssel 

- belső villanyszerelés, alap kivitelben 

- előtető világítás 

- tetőfedés: sika pvc,  

- esővíz levezetés: ereszcsatornával és lefolyóval 

- fölső emelési pontok a daruval való mozgatáshoz 

http://www.pavilonok.hu/sorozatok/adv-6-sorozat
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Opciók, felárak: 

- állítható lábak 12 db 

- további ajtó(k) kialakítása 

- további ablak(ok) kialakítása 

- a pavilon elejének lezárása:  

o kézi működtetésű alumínium redőnnyel 

o motoros működtetésű alumínium redőnnyel 

o eltolható, keret nélküli üvegtáblákkal 

- külső led szalag világítás - a díszítő párkány fölött 

- belső bútorzat 

- hőszigetelt falszerkezet, belső gipszkarton lezárással 

- mosható falburkolat 

- igény esetén vizes berendezések beépítése 

- térelhatároló szerkezetek beépítése 

- klímaberendezés 

- dekorálás 

- szállítás, daruzás, elhelyezés 

 

 

A paviloncsalád elemei egységenként egyben, az egységek egymástól 

függetlenítve szállíthatók. 

Szállítási egységek típusai: 

- ADV-6+ J - sorolható vég elem ajtóval – jobbos 

- ADV-6+ B - sorolható vég elem ajtóval – balos 

- ADV-6+ K - sorolható közbenső elem, hátsó ajtóval 

 

Az egy sorban történő sorolhatóság határát a tereplejtés adja meg, vízszintes 

terepen elvileg korlátlan számú pavilon egy sorban történő elhelyezése lehetséges. 

 

 

Az árajánlat tárgyát képező pavilonra vonatkozó szerzői, gyártási és értékesítési 

jogokat kizárólagosan fenntartjuk. 


