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Kromě Gutta® montážní sady na terasovou střechu najdete v našem 
programu ještě spoustu dalších produktů pro stavbu, zahradu a hobby:
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Produktový program

Bitumenové vlnité desky Guttanit pro střechu a stěny v 
různých provedeních i barvách.

Asfaltové šindele Guttatec s mnohostrannými možnostmi 
využití v různých tvarech a barvách.

Nopové fólie Guttabeta Star pro velkou bezpečnost při 
ochraně základního zdiva, penetrační vrstva a další.

Profilové desky Guttagliss z akrylu, polykarbonátu, PVC 
a polyesteru v různém zvlnění s vhodným příslušenstvím pro 
pokládku.

Dutinkové (komorové) desky Guttagliss z polykarbonátu a 
akrylu s dobrými izolačními vlastnostmi a vhodnými pokládacími 
systémy z umělé hmoty nebo hliníku.

Dutinkové (komorové) desky Guttagliss panel a easy-click 
plus z PVC nebo polykarbonátu se spojem na pero a drážku.

Systémová střecha Guttagliss alutec profesionální kompletní 
řešení pro stavbu svépomocí. Pro terasu, balkon, přístřešek pro 
auto a pergolu.

Dekorační desky Guttagliss z polystyrenu nebo akrylu, hladké 
nebo strukturované pro různé oblasti použití, v interiéru i exte-
riéru.

Zahradní příslušenství Guttagarden bohatý sortiment tráv-
níkových mřížek, zahradních fólií, zahradních textilií, pařenišť, 
skleníků atd.

Gutta®

Pergoly

www.gutta.cz | info@gutta.cz

Změny motivů a modelů vyhrazeny. Vyobrazené příslušenství není součástí 
dodávky. Všechny uvedené hodnoty a rozměry jsou orientační. Vyobrazené 
barvy se mohou lišit od skutečných barev (způsobeno technologií tisku). 
Technické změny vyhrazeny.
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gutta®
Montážní sada na pergolu

Výhody

•	 Kompletní montážní sada s 
    montážním materiálem
•	 Snadná	a	adaptabilní	montáž	
•	 Hliníkové	profily	s	úpravou	práškové	
    lakování v bílé a antracitové
•	 Oboustranný	integrovaný	okap	s		
    odtokem vody
•	 Zakrytí	střechy	z	10	mm	dutinkových	
    polykarbonátových desek, vysoce 
    odolné 
•	 UV	odolné	a	odolné	proti	kroupám	
•	 Zatížení	sněhem	150	kg/m2

Lze využívat i jako přístřešek pro auto

Příčníkky	�	a sloupky	�	lze	přestavit	do	60	cm

��
60	cm

60	cm

Provedení Typ A Typ B Typ C

Rozměry 3 x 3 m 4,2 x 3 m 5,4 x 3 m

Plocha v m2 9 m2 12,6 m2 16,2 m2

Počet sloupků 2 3 3

Počet desek 5 7 9

Hmotnost 68 kg 98 kg 128 kg

Artiklové číslo - bílá 4293103 4293106 4293109

Artiklové číslo - černá 4293153 4293156 4293159

	

Vyobrazení

Provedení a rozměry A B C

Snadná a adaptabilní montáž

� �

10	mm	silné	polykarbonátové	
dutinkové desky se zacvaknou                          
do krokve

Adaptabilní montáž díky variabilní 
výšce hřebenu a nastavitelným 
sloupkům nosníku
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