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Jedná se o celkem tři samostatné sestavy na různá místa konečných
stanic Dopravního Podniku Města Brna. Celkem bylo dodáno 8 modulů.
Všechny sestavy mají dodatečnou předsazenou kazetovou fasádu
z perforovaného plechu a jsou zastřešeny sekundární studenou
střechou, která vytváří zároveň kryté stání pro cestující. Vnitřní provedení
je kombinace laminované dřevotřísky a sádrokartonu, respektive
obkladu, ovšem pouze v sanitární části. Okna jsou plastová, vstupní
dveře hliníkové. Vše v barevném provedení RAL 7016 v kombinaci
s červeným pruhem v horní části modulů. Největší sestava na konečné
stanici Ečerova, zde se kromě zázemí řidičů nachází také veřejné toalety
a komerční prostory.

Three independent sets for different Dopravní Podnik Města Brna
terminal stations. In total, 8 modules have been supplied. All the sets
have an additionally prefixed cassette facade made of perforated sheet
and are equipped with a secondary ventilated flat roof, which can also
be used as a shelter for passengers waiting for their lines. The inner
space combines laminated chipboards and drywall boards, with tiling in
the sanitary section. The windows are plastic, the front door is made of
aluminium. The colour applied is RAL 7016 combined with a red stripe at
the top part of the modules. The largest set is located at Ečerova terminal
station, providing facilities for the drivers, as well as public toilets and
commercial facilities.
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