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Wiaty prezentowane przez Budotechnikę, są to typowe wiaty przystankowe dostępne w ciągu krótkiego
okresu czasu. Modele te występują w kilkunastu standardowych wymiarach. Budowę wiaty możemy wybierać
z pośród rozmaitych rodzaji ścianek bocznych, całej gamy wyposażenia dodatkowego oraz obiektów
towarzyszących takich jak kioski, pawilony, city lighty oraz gabloty.Nasza firma jako lider rynku
zaprojektowała cały segment rozwiązań ( wiaty Beta) pozwalających na tworzenie produktów odpowiednich
do wszelkich możliwych lokalizacji i potrzeb. Proponujemy takżeWiaty stadionowe, garażowe, rowerowe i
inne zadaszenia.Zalety naszych wiat przystankowych/przystanków autobusowych:- różnorodność wiat oraz
różnorodność możliwosći podczas ustalaniarodzaju zestawienia umożliwiają wybór najodpowiedniejszego
modelu i dostosowanie wiaty do specyficznych potrzeb lokalizacyjnych Zamawiającego, - wszystkie modele
wiat mogą występować w ramach pozwalających zastosować w centrach miast, na wysepkach lub w
bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych i handlowych, - nasze wiaty, zaprojektowane i
dopracowane przez najlepszych architektów, podnoszą estetykę ulic, - wyjątkowa trwałość: ocynkowana
ogniowo konstrukcja wiat posiada pięcio letnią gwarancję na korozję. Wiaty objęte są całkowitą gwarancją,
którą można i powinniście Państwo egzekwować w każdym przypadku, - jeszcze szybszy montaż przy
zastosowaniu prefabrykowanych fundamentów nie stwarza problemów przechodniom, nie blokuje jezdni na
dłużej niż cztery godz.- różne formy płatności: odroczona płatność, raty, wynajem, kredyt kupiecki, -
możliwość łączenia wiat z kioskiem handlowym, - możliwość wyposażenia w podświetlane gabloty
aluminiowe, - bogate wyposażenie dodatkowe Więcej informacj na stronie Wiaty przystankowe- wiaty.net.
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