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Špičková konstrukce, silné a nerozbitné stěny z dvojitého polykarbonátu

Skleniky řady Multiline™

NEJPEVNĚJŠÍ 

RÁM

POZINKOVANÁ 

OCELOVÁ 

ZÁKLADNA 

V CENĚ

Nová řada špičkových skleníků řady Multiline, ve které se snoubí čistý a krásný tvar, robustní 
konstrukce, snadná montáž a dokonalé užitné vlastnosti.

• Prakticky nerozbitné stěny a střecha ze špičkového dvojitého polykarbonátu Palram udržují 
ve skleníku optimální teplotu a chrání rostliny před přímým slunečním zářením.

• Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů bez použití přídavných zajišťovacích prvků

• Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů.

• Propustnost světla přes 70%.

• Pevný transportní obal, přehledný návod k sestavení, veškerý spojovací materiál v balení

´
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ÁRUKA

              L E T

Multiline 6’x10’ Multiline 6’x12’

Multiline 6’x8’ Multiline 6’x6’ Multiline 6’x8’

Multiline 6’x10’



Uzamykatelný 
zámek dveří

Jedno nebo dvě 
(model 6´x12´) rozměrná 

ventilační okna

U velkého modelu 6´x12´ 
dodatečné výztuhy

Velké dveře na pantech 
mohou být namontovány z 

levé i pravé strany

Magnetický zámek 
otevřených dveří

Snadný systém 
nasunutí desek do 

obvodových profilů

Špičková konstrukce i 
materiály odolné proti 
větru, sněhu i kroupám

Jednotné konstrukční 
profily pro snadnou 
údržbu nebo servis

Vysoká užitná hodnota

• Účinná ventilace a okapové žlaby
• Velkorysý prostor nad hlavou pro snadný pohyb
• Nevyžaduje údržbu, životnost desítky let
• Pohodlné velké dveře s magnetickým zámkem otevřené polohy

Dlouhá životnost a odolnost

• Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely špičkové kvality
• Účinný UV filtr chrání vnitřní vybavení skleníku
• 100% UV ochrana chrání panely před křehnutím a žloutnutím
• Ocelová pozinkovaná základna
• Unikátní konstrukce ze silných hliníkových profilů odolným rzi
 
Maximální bezpečnost

• Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely
• Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout

Snadná montáž a minimální potřeba 
servisu

• Unikátní systém zasouvání panelů bez 
nutnosti dalších zajišťovacích prvků

• Přehledný návod, který Vás krok po kroku 
provede montáží

• Konstrukční prvky skleníků Palram jsou 
jednotné, proto nikdy není problém 
s náhradními díly ani po mnoha letech

Balení

• Kompaktní, lehké a velmi odolné balení
• Ideální pro objednání i přes e-obchod
• Model 6´x4´ – vše v jednom balení
• Ostatní modely 2 krátké balení

• Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout

Volitelné příslušenství

Vylaďte si svůj skleník podle svých potřeb a pěstujte rostliny ještě 

efektivněji, snadněji a pohodlněji

• Automatické otvírání oken

• Krycí zástěna
• Háčky pro popínavé rostliny

• Stojany na květníky

• Poličky

• Regály
• Navijáky pro popínavé rostliny

• Zavlažovací systém

• Kotvící systém skleníku

6’x12’
6’x6’ , 6’x8’ , 6’x10’ 



Model Multiline 6’ x 10’ Multiline 6’ x 12’

Rozměry skleníků MULTILINE:

Výška stěny: 127cm / 50” 127cm / 50”

Rozměr dveří: 171 x 56.3 cm / 67.3”x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2”

Polykarbonát: komůrkový s UV vrstvou, 4 mm komůrkový s UV vrstvou, 4 mm

Stříbrná řada: 701631 701781

Čárový kód:
EAN-13  7290103110925 EAN-13  7290103111274

UPC-A  763552700902 UPC-A  763552701282

Balení: 2 kartony 2 kartony

Rozměr/váha balení rámu: 323 x 18.5 x 10.5 cm
127.1” x 7.2” x 4.1” 30 kg / 66 lbs 243 x 31 x 10 cm

95.6” x 12.2” x 4” 38 kg / 83.5 lbs

Rozměr/váha balení panelů:
120 x 62 x 12.5 cm
47.2” x 24.4” x 4.9” 17 kg / 37.4 lbs 120 x 62 x 13.5 cm

47.2” x 24.4” x 5.3” 21.5 kg / 47.3 lbs

Cena vč. DPH:  9 399,- Kč / 349 € 12 999,- Kč / 481 €

Model Multiline 6’ x 6’ Multiline 6’ x 8’

Rozměry skleníků MULTILINE:

Výška stěny: 127cm / 50” 127cm / 50”

Rozměr dveří: 171 x 56.3 cm / 67.3”x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3”x 22.2”

Polykarbonát: komůrkový s UV vrstvou, 4 mm komůrkový s UV vrstvou, 4 mm

Stříbrná řada: 701630 701549

Čárový kód:
EAN-13  7290103110918 EAN-13  7290103110598

UPC-A  763552700896 UPC-A  763552700674

Balení: 2 kartony 2 kartony

Rozměr/váha balení rámu:
267 x 18.5 x 10.5 cm

105.1” x 7.2” x 4.1” 25 kg / 55 lbs 267 x 18.5 x 10.5 cm
105.1” x 7.2” x 4.1” 28.5 kg / 62.7 lbs

Rozměr/váha balení panelů:
120 x 62 x 9.5 cm
47.2” x 24.4” x 3.7” 12.5 kg / 27.5 lbs 120 x 62 x 10 cm

47.2” x 24.4” x 3.9” 15 kg / 33 lbs

Cena vč. DPH: 7 299,- Kč / 269 € 8 299,- Kč / 309 €

185cm
72.8”

185cm
72.8”

209cm
82.2”

209cm
82.2”

250cm
98.4”

190cm
74.8”

185cm
72.8”

209cm
82.2”

185cm
72.8”

209cm
82.2”

310cm
122”

370cm
145.6”

Rozměry, cenySkleniky řady Multiline™´
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To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

Luxusní vzhled díky nové technologii průhledných bočních panelů
Skleniky řady HYBRID™´

Nová řada špičkových skleníků řady Hybrid, ve které se snoubí čistý 
a krásný vzhled skla připomínajících bočních panelů, robustní 
konstrukce, snadná montáž a dokonalé užitné vlastnosti.

• Prakticky nerozbitné stěny a střecha ze špičkového dvojitého polykarbonátu Palram udržují 
ve skleníku optimální teplotu a chrání rostliny před přímým slunečním zářením.

• Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů bez použití přídavných zajišťovacích prvků

• Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů.

• Pevný transportní obal, přehledný návod k sestavení, veškerý spojovací materiál v balení 

• Střešní panely – dvojitý komůrkový polykarbonát chrání před silným poledním slunečním zářením

• Boční panely – krystalicky čistý polykarbonát umožňuje 90% propustnost světla i v horších světelných podmínkách

NEJPEVNĚJŠÍ 

RÁM

POZINKOVANÁ 
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ZÁKLADNA 

V CENĚ
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Skleniky řady HYBRID™
                                    ´

Velké dveře na pantech 
mohou být namontovány 

z levé i pravé strany

Magnetický zámek 
otevřených dveří

Snadný systém nasunutí 
desek do obvodových 

profilů

Špičková konstrukce 
i materiály odolné proti 
větru, sněhu i kroupám

6’x6’ - Silver 6’x8’ - Silver

Vysoká užitná hodnota

• Účinná ventilace a okapové žlaby

• Velkorysý prostor nad hlavou pro snadný pohyb

• Nevyžaduje údržbu, životnost desítky let

• Pohodlné velké dveře s magnetickým zámkem otevřené polohy

Dlouhá životnost a odolnost

• Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely špičkové kvality

• Účinný UV filtr chrání vnitřní vybavení skleníku

• 100% UV ochrana  chrání panely před křehnutím a žloutnutím

• Ocelová pozinkovaná základna

• Unikátní konstrukce ze silných hliníkových profilů odolným rzi
 

Maximální bezpečnost

• Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely

• Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout

Snadná montáž a minimální potřeba 

servisu

• Unikátní systém zasouvání panelů bez nutnosti 
dalších zajišťovacích prvků

• Přehledný návod, který Vás krok po kroku provede 
montáží

• Konstrukční prvky skleníků Palram jsou jednotné, 
proto nikdy není problém s náhradními díly ani po 
mnoha letech

Balení

• Kompaktní, lehké a velmi odolné balení

• Ideální pro objednání přes e-obchod

• Ostatní modely 2 krátké balení

6’x12’6’x6’ , 6’x8’ , 6’x10’ 



                                        Luxusní vzhled díky nové technologii průhledných bočních panelů

Uzamykatelný zámek dveří
Jedno nebo dvě (model 

6´x12´) rozměrná ventilační 
okna

U velkého modelu 6´x12´ 
dodatečné výztuhy

Jednotné konstrukční 
profily pro snadnou 
údržbu nebo servis

6’x10’ - Silver6’ 10’ Sil

Volitelné příslušenství

Vylaďte si svůj skleník podle svých potřeb 

a pěstujte rostliny ještě efektivněji, 

snadněji a pohodlněji

• Automatické otvírání oken

• Krycí zástěna

• Háčky pro popínavé rostliny

• Stojany na květníky

• Poličky

• Regály

• Navijáky pro popínavé rostliny

• Zavlažovací systém

• Kotvící systém skleníku

6’x12’ - Silver



Model Hybrid 6’ x 10’ Hybrid 6’ x 12’

Rozměry skleníků HYBRID:

Výška stěny: 127cm / 50” 127cm / 50”

Rozměr dveří: 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2”

Polykarbonát: střecha komůrkový 4mm, boky čirý střecha komůrkový 4mm, boky čirý

Stříbrná řada: 701618 701782

Čárový kód:
EAN-13  7290103110796 EAN-13   7290103111236

UPC-A  763552401731 UPC-A  763552701244

Balení 2 kartony 2 kartony

Rozměr/váha balení rámu: 323 x 18.5 x 10.5 cm
127.1” x 7.2” x 4.1” 30 kg / 66 lbs 243 x 31 x 10 cm

95.6” x 12.2” x 4” 38 kg / 83.5 lbs

Rozměr/váha balení panelů:
120 x 62 x 11 cm

47.2” x 24.4” x 4.3” 15 kg / 33 lbs 120 x 62 x 12.5 cm
47.2” x 24.4” x 4.9” 19.5 kg / 43 lbs

Cena vč. DPH  9 399,- Kč / 349 € 12 999,- Kč / 481 €

185cm
72.8”

209cm
82.2”

185cm
72.8”

209cm
82.2”

310cm
122”

370cm
145.6”

Skleniky řady HYBRID™´ Rozměry a ceny

Model Hybrid 6’ x 6’ Hybrid 6’ x 8’

Rozměry skleníků HYBRID:

Výška stěny: 127cm / 50” 127cm / 50”

Rozměr dveří: 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2”

Polykarbonát: střecha komůrkový 4mm, boky čirý střecha komůrkový 4mm, boky čirý

Stříbrná řada: 701616 701572

Čárový kód:
EAN-13  7290103110789 EAN-13  7290103110697 

UPC-A  763552401717 UPC-A  763552700773

Balení 2 kartony 2 kartony

Rozměr/váha balení rámu:
267 x 18.5 x 10.5 cm

105.1” x 7.2” x 4.1” 25 kg / 55 lbs 267 x 18.5 x 10.5 cm
105.1” x 7.2” x 4.1” 28.5 kg / 62.7 lbs

Rozměr/váha balení panelů:
120 x 62 x 9.5 cm
47.2” x 24.4” x 3.7” 12 kg / 27 lbs 120 x 62 x 10 cm

47.2” x 24.4” x 3.9” 13.5 kg / 30 lbs

Cena vč. DPH 7 299,- Kč / 269 € 8 299,- Kč / 309 €

185cm
72.8”

185cm
72.8”

209cm
82.2”

209cm
82.2”

250cm
98.4”

190cm
74.8”
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PALRAM Applications Ltd
Manufactured and marketed by: 
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

Nejprostornější řešení pro vaši pěstitelskou vášeň
Skleniky řady Essence™´

NEJPEVNĚJŠÍ 

RÁM

POZINKOVANÁ 

OCELOVÁ 

ZÁKLADNA 

V CENĚ

Nová řada špičkových dvoudveřových skleníků řady Essence Vás 
okouzlí nejenom velkorysým prostorem, ale i praktičností, krásným 
vzhledem, robustní konstrukcí, snadnou montáží 
a dokonalými užitnými vlastnostmi.

• Prakticky nerozbitné stěny a střecha ze špičkového dvojitého polykarbonátu Palram udržují ve skleníku optimální teplotu 
a chrání rostliny před přímým slunečním zářením.

• Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů bez použití přídavných zajišťovacích prvků

• Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů s přídavným vyztužením snadno odolá i velké sněhové nadílce 
(nosnost více než 80 kg/m2)

• Pevný transportní obal, přehledný návod k sestavení, veškerý spojovací materiál v balení

   
 Z
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242.5cm
95½”

Essence 8´x12´ - Rozměry a cena Stříbrná řada Výška stěny Váha balení:

701944 123.5cm / 48.6”

první karton
48 kg / 105.5 lbs

druhý karton
24.6 kg / 54.1 lbs

Polykarbonát Čárový kód Barva rámu

komůrkový s UV, 4 mm
EAN-13 7290103111496

Stříbrná
UPC-A 763552701497

Rozměry dveří Rozměry balení Cena vč. DPH

116 x 196.5 cm 
45.6” x 77.3”

první karton

198 x 45 x 12.5 cm
78” x 17.7” x 4.9” 

17 999,- Kč / 669 €
druhý karton

171.5 x 66.5 x 15.5 cm
67.5” x 26.1” x 6.1 

242.5cm
95.4”

366cm
144”

231cm
91”

Vysoká užitná hodnota

•  Účinná ventilace a okapové žlaby

•  Velkorysý prostor nad hlavou pro snadný pohyb

•  Nevyžaduje údržbu, životnost desítky let

•  Prostorné dvoukřídlé dveře s magnetickým zámkem otevřené 
polohy

•  Nízká nájezdová rampa pro snadný vjezd s kolečkem

•  Uzamykatelný zámek dveří

•  Široká nabídka příslušenství

Dlouhá životnost a odolnost

•  Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely špičkové kvality

•  Účinný UV filtr chrání vnitřní vybavení skleníku

•  100% UV ochrana chrání panely před křehnutím a žloutnutím

•  Ocelová pozinkovaná základna

•  Unikátní konstrukce ze silných hliníkových profilů odolným rzi

Maximální bezpečnost

•  Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely

•  Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout

Snadná montáž a minimální potřeba servisu

•  Unikátní systém zasouvání panelů bez nutnosti dalších zajišťovacích prvků

•  Přehledný návod, který Vás krok po kroku provede montáží

•  Konstrukční prvky skleníků Palram jsou jednotné, proto nikdy není 
problém s náhradními díly ani po mnoha letech

Balení

•  Kompaktní, lehké a velmi odolné balení kratší než 210 cm

•  Ideální pro objednání i přes e-obchod

Snadný systém 
nasunutí desek do 

obvodových profilů

Dvě velká 
ventilační okna

Snížená základna pro 
snadný přejezd kolečkem

Speciálně vyztužená 
konstrukce

Rozměry a cenaSkleniky řady Essence™´
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Přibližné rozměry

PALRAM Applications Ltd
Manufactured and marketed by: 
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



Luxusní a prostorné řešení pro vaši pěstitelskou vášeň

To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

Skleniky řady BALANCE™´

Nová řada špičkových dvoudveřových skleníků řady Balance Vás 

okouzlí nejenom velkorysým prostorem, ale i praktičností, krásným 

vzhledem s krystalicky čirými stěnami, robustní konstrukcí, snadnou 

montáží a dokonalými užitnými vlastnostmi.

• Prakticky nerozbitné stěny z čirého a střecha ze špičkového dvojitého polykarbonátu Palram udržují ve 
skleníku optimální teplotu a chrání rostliny před přímým slunečním zářením.

• Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů bez použití 
přídavných zajišťovacích prvků

• Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů s přídavným vyztužením snadno odolá i velké sněhové 
nadílce (nosnost více než 80 kg/m2)

NEJPEVNĚJŠÍ 

RÁM

POZINKOVANÁ 

OCELOVÁ 

ZÁKLADNA 

V CENĚ
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Balance 8´x12´  - Rozměry a cena Stříbrná řada Výška stěny Váha balení:

701925 123.5cm / 48.6”

první karton
48 kg / 105.5 lbs

druhý karton
24.5 kg / 56 lbs

Polykarbonát Čárový kód Barva rámu

střecha: komůrkový 
4mm, UV

boky: čirý s UV

EAN-13 7290103111465

stříbrná

UPC-A 763552701466

Rozměry dveří Rozměry balení Cena vč. DPH

116 x 196.5 cm
45.6” x 77.3”

první karton

198 x 45 x 12.5 cm
78” x 17.7” x 4.9” 

17 999,- Kč / 669 €
druhý karton

171.5 x 66.5 x 13.5 cm
67.5” x 26.1” x 5.3” 
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Přibližné rozměry

PALRAM Applications Ltd
Manufactured and marketed by: 
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com

Skleniky řady BALANCE™´ Rozměry a cena

242.5cm
95.4”

366cm
144”

231cm
91”

Střešní panely – Dvojitý komůrkový polykarbonát chrání před 
silným poledním slunečním zářením

Boční panely – krystalicky čistý polykarbonát umožňuje 90% 
propustnost světla i v horších světelných podmínkách

Vysoká užitná hodnota 

• Účinná ventilace a okapové žlaby

• Velkorysý prostor nad hlavou pro snadný pohyb

• Nevyžaduje údržbu, životnost desítky let

• Prostorné dvoukřídlé dveře s magnetickým zámkem 
otevřené polohy

• Nízká nájezdová rampa pro snadný vjezd s kolečkem

• Uzamykatelný zámek dveří

• Široká nabídka příslušenství
Dlouhá životnost a odolnost 

• Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely špičkové kvality

• Účinný UV  filtr chrání vnitřní vybavení skleníku

• 100% UV ochrana chrání panely před křehnutím a žloutnutím

• Ocelová pozinkovaná základna

• Unikátní konstrukce ze silných hliníkových profilů odolným rzi
Maximální bezpečnost 

• Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely

• Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout
Snadná montáž a minimální potřeba servisu 

• Unikátní systém zasouvání panelů bez nutnosti dalších 
zajišťovacích prvků

• Přehledný návod, který Vás krok po kroku provede montáží

• Konstrukční prvky skleníků Palram jsou jednotné, proto 
nikdy není problém s náhradními díly ani po mnoha letech

Balení

• Kompaktní, lehké a velmi odolné balení kratší než 210 cm

• Ideální pro objednání i přes e-obchod

Snadný systém 
nasunutí desek do 

obvodových profilů
Dvě velká ventilační oknaSnížená základna pro 

snadný přejezd kolečkem
Speciálně vyztužená 

konstrukce



Vylaďte si svůj skleník podle svých 
potřeb a pěstujte rostliny ještě 
efektivněji, snadněji a pohodlněji

• Automatické otvírání oken

• Háčky pro popínavé rostliny nebo 
květníky

• Poličky

• Kotvící systém skleníku

ke skleníkům řady MULTILINE™, HYBRID™, ESSENCE™ a BALANCE™
Rozšiřte svůj skleník o řadu užitečných prvků

Prislusenstvi´ ´ˇ ˇ

 Automatický otvírač střešního okna
 Bezúdržbový systém, který nevyžaduje žádné
 baterie, pracuje na bázi roztažnos  látky podobné
 parafinu, takže z něho nemůže uniknout plyn,
 jako třeba z plynových vzpěr. Systém automa cké
 ven lace slouží k zamezení přehřá  nebo naopak
 podchlazení rostlin a to i v situaci, že nejste doma.
 Systém začíná automa cky otevírat střešní okno
 při teplotách kolem 12-15°C. Plného otevření
 se potom docílí při teplotách okolo 30°C.  Při
 ochlazení systém okno automa cky uzavře.
 Celý systém je velmi robustní s velmi dlouhou
 životnos . V případě potřeby se dá ovládat
 i manuálně. Výhodou automa ckého ovládání je
 i to, že teplota je regulována průběžně po celý den
 (i když jste v práci) a nedochází k situacím, že je
skleník přehřátý a je ho nutné rychle odvětrat

Objednávkové číslo: 701338
Cena vč. DPH: 999,- Kč / € 37,99

 Kotvící systém
 Kotvící set obsahuje vše pro ukotvení vašeho
 skleníku k pevným základům nebo přímo do
 půdy. Ukotvit skleník můžete samozřejmě všemi
 obvyklými způsoby. Základna skleníků Palram
 to bez problémů umožňuje. Originální kotvící
 set Palram je možnost, jak skleník ukotvit rychle
 a bezpečně a jak ho spolehlivě ochránit i před
 silným větrem. Dá se rovněž použít v kombinaci
 s jiným způsobem ukotvení (např. přišroubování
 základny na betonové patky) jako dodatečná
 ochrana při očekávání vichřice apod. Výhodou je,
 že ukotvení skleníku zvládne každý během několika
 minut. Pro ukotvení k pevné podložce slouží
 kotevní “V“ profily se šrouby a hmoždinkami, pro
ukotvení do půdy slouží kolíky se šroubovicí

Objednávkové číslo: 702771
Cena vč. DPH: 1 399,- Kč / € 51,99

 Univerzální police – set 2 ks
 Set polic se skládá ze 2 kusů. Každá má rozměr
 62,5 x 26 cm a nosnost 20 kg. Police jsou ideální
 způsob, jak zlepšit organizaci ve svém skleníku,
 zvětšit užitný prostor a omezit námahu při
 pravidelné péči o rostliny v kvě náči. Systém
 uchycení poliček je velmi jednoduchý a využívá
 drážky, které jsou zevnitř na rámu skleníků Palram.
 Můžete si tedy vybrat, kam chcete poličky umís t
 a rovněž i to, zda vytvoříte jednu dlouhou nebo
 police umís te každou zvlášť. Police mohou být
 v závislos  na vašich potřebách během sezóny
 kdykoliv jednoduše přemístěny na jiné místo
 skleníku. Balení obsahuje vše potřebné – 2 police,
podpěry a spojovací materiál

Objednávkové číslo: 700550
 Cena vč. DPH: 999,- Kč / € 37,99

 Krycí zástěna
 Na ochranu rostlin, které nevyžadují přímý
 sluneční svit nebo na ochranu rostlin přes přílišným
 horkem, je možné použít lehkou tex lní zástěnu,
 která pohl  až 70% prudkého slunečního záření.
 Zástěna má rozměr 230 x 265 cm a jednoduchým
mechanismem se upne ke stěnám skleníku

Objednávkové číslo: 700560
Cena vč. DPH: 1 199,-Kč / € 44,99

 Sada háčků
 Sada obsahuje 10 kusů velmi prak ckých háčků.
 Ty se mohou využít jako závěsy na ozdobné
 květníky, jako úchyty pro popínavé rostliny nebo
 třeba jako úchyty pro s nící síť. Instalace je velmi
 jednoduchá – zasadit do vnitřní drážky konstrukce
 skleníků Palram a otočit. To je vše. Můžete si
 tedy vybrat přesně to místo, které Vám nejvíce
vyhovuje

Objednávkové číslo: 700650
Cena vč. DPH: 249,- Kč / € 9,39



Nová řada roku 2016. Špičkově zpracované a nesmírně odolné zahradní domky z polykarbonátu 
nejvyšší kvality. Ideální na uložení zahradního náčiní, sportovního vybavení nebo zahradního nábytku.

•  Prakticky nerozbitné stěny z polykarbonátu s UV ochranou. Na rozdíl od běžných plastových domků z polyethylenu PE nikdy nezkřehnou 
a bez problémů odolají změnám teplot, přívalům sněhu nebo krupobití. Oproti plechovým domkům nikdy nereznou a stěnu nelze 
prakticky promáčknout či jinak poškodit.

•  Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů

•  Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů

•  Unikátní střecha z polykarbonátu propouštějícího světlo prosvětluje domek zevnitř

•  Bezúdržbové a snadno omyvatelné. Žádné starosti z nátěrem, hnilobou či rzí.

•  Zamykatelné a lehce otvíratelné dveře v hliníkovém rámu

•  Včetně protiskluzové podlahy s možností ukotvení

•  Všechny modely jsou na výběr v  hnědé nebo šedostříbrné variantě.

To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

Nejodolnější zahradní domky s difůzním osvětlením vnitřku
Zahradni domky řady SKYLIGHT™

u

Prakticky 
NEROZBITNÝ 

POLYKARBONÁT

4’x6’ 6’x5’ 6’x8’ 6’x10’

Střecha 

propouští 

sluneční 

záření   
 Z

ÁRUKA

              L E T

90km/hod

75kg/m2

´



Rozměry a ceny

Model SkyLight 4’ x 6’ SkyLight 6’ x 5’ SkyLight 6’ x 8’ SkyLight 6’ x 10’

Rozměry 

zahradních 

domků 

SKYLIGHT:

Vnitřní rozměry: 174 x 109 x 196 cm 148 x 170,5 x 208 cm 221 x 170,5 x 208 cm 297,5 x 170,5 x 208 cm

Rozměry dveří: 171 x 66 cm 127,5 x 171 cm 127,5 x 171 cm 127,5 x 171 cm

Výška stěny: 173 cm 173 cm 173 cm 173 cm

Vnitřní kapacita: 3,4 m3 5 m3 7,5 m3 10,6

Hnědá barva: 702294 702396 702297 702921

Šedá barva: 702300 702395 702302 702920

Rozměry balení: 194.5 x 113,5 x 11 cm 183 x 105 x 11 cm 183 x 105 x 12,5 cm 1. karton: 179 x 45 x 11 cm
2. karton: 183 x 92 x 13 cm

Cena vč. DPH:  9 499,- Kč / 353 € 12 799,- Kč / 475 €  14 999,- Kč / 557 €  19 999,- Kč / 739 €

21
7 

cm

21
7 

cm

20
3,

5 
cm

177,5 cm 122,5 cm 153,5 cm 185,3 cm 185,3 cm

Příjemné difůzní 
osvětlení interiéru

Prakticky nezničitelný 
polykarbonát

Pohodlný nájezd a podlaha s 
možností ukotveníÚčinná ventilace

Snadná manipulace

• Dodávka v lehkém jednotném balení

• Ideální i pro objednání přes e-obchod

• Minimální nároky na skladování v nesloženém stavu

• Přehledný návod, jednoduché sestavení ve 2 osobách

• Hotový domek může být snadno přemístěn na jiné místo

Velmi dlouhá životnost a odolnost

• Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely

• Robustní hliníková konstrukce, která nikdy nezrezne

• Vynikající odolnost proti všem vlivům počasí

• 100% UV ochrana polykarbonátových panelů

• Bez nároků na údržbu

• Možnost ukotvení k zemi

Zámek jednokřídlých dveří

Zámek dvojitých dveří

ZVENČÍ UVNITŘ

230,5 cm

21
7 

cm

185,3 cm
305,5 cm

30kg

Model: 702562

Rozměry (d/š/v): 84,7cm / 30,5 cm / 22 cm

Max. zatížení: 30 kg

Cena vč. DPH: 949,- Kč / 35,99 €

Skylight Shelf 
Elegantní a jednoduchá zavěsná police



ŠETŘETE

PENÍZE

A VYHŘEJTE 

SI BAZÉN JEN 

S POMOCÍ 

SLUNCE

Špičkový, krystalicky čistý polykarbonát se 100% UV ochranou, který 

nežloutne ani po mnoha letech, největší absorpční plocha ve své třídě 

a speciální tvar zaručují překvapivou túčinnost tohoto solárního ohřevu 

vody od společnosti Palram.

• Dokáže prodloužit vaši koupací sezónu až o tři měsíce

• Solární jednotka dokáže zvýšit teplotu vody až o 6°C

• Šetří energii, náklady na vytápění a dodává vodě příjemnou teplotu i za chladnějších dnů

• Speciální kopulovitý tvar jednotky zajišťuje optimální úhel vůči světelným paprskům a zvyšuje efektivitu i ráno a večer, když je úhel slunce velmi malý

• Kryt ze špičkového polykarbonátu vytváří uvnitř jednotky skleníkový efekt a tím dále zvyšuje její účinnost

• O 15-20% větší povrch jednotky oproti podobným produktům zaručuje ještě lepší ohřev vody

• Jedna jednotka se doporučuje pro bazény do cca 15-20 m3

• Více jednotek může být snadno pospojováno vedle sebe a vytápět tak i bazény větších rozměrů 
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Solarni ohrev vody´´ ˇ
Solar AquaDome™ Grand

To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz



Rozměry a ceny

Vyhřeje váš bazén jen pomocí síly sluneční energie

Ideální voda

Průměrná teplota vody bazénu

Solar AquaDome Grand

Bez Solar AquaDome Grand

Snadná montáž a údržba:

• Jednotka se dodává plně smontovaná
• Vše potřebné pro zapojení jednotky naleznete v balení
• Jednotka se jednoduše zapojí do existujícího systému čerpadlo/filtr
• Veškeré potřebné konektory a redukce jsou součástí balení
• Systém je vyroben ze špičkových materiálů a nevyžaduje žádnou údržbu

Dlouhá životnost

• Kopule je vyrobena ze špičkového polykarbonátu Palram, který nezežloutne ani nezkřehne 
po mnoho let na přímém slunci, takže účinnost zůstává stále stejná. (To je velká bolest mnoha 
výrobků vyrobeného z levnějšího PE nebo nekvalitního polykarbnátu)

• Polykarbonátový kryt je prakticky nerozbitný, základna je usazena v hliníkovém rámu

• Polykarbonátový kryt má 100% UV ochranu, takže chrání před degradací i systém hadic uvnitř

• Celá jednotka je odolná vůči působení chlóru a solí, které jsou obsaženy v bazénové chemii

Vodní čerpadlo 
a filtr

Solar AquaDome Grand

The Solar AquaDome Grand je napojen bazén, vodní 
čerpadlo a filtrační systém.

Bazén

Solar AquaDome Grand technické parametry Model 701708

Čárový kód EAN-13  7290103111076

Součást dodávky
Solární jednotka / vstupní hadice / 
výstupní hadice / konektory bazénu

Max. tlak vody: 2,03 bar

Průtok vody:
pro čerpadla s průtokem 
do 7000 l/hod

Rozměry balení (d š v): 113 x 75 x 32,5 cm

Váha balení 11 kg 

Cena vč. DPH: 4 999,- Kč / 185 €

Led Úno Bře Dub Kvě Čen Čec Srp Zář Říj Lis ProCº

113cm
44.5”75cm

29.5”

32.5 cm
12.7”
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PALRAM Applications Ltd
Manufactured and marketed by: 
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



ŠETŘETE

PENÍZE

A VYHŘEJTE 

SI BAZÉN JEN 

S POMOCÍ 

SLUNCE

Špičkový, krystalicky čistý polykarbonát se 100% UV ochranou, který 

nežloutne ani po mnoha letech, největší absorpční plocha ve své třídě 

a speciální tvar zaručují překvapivou túčinnost tohoto solárního ohřevu 

vody od společnosti Palram.

• Dokáže prodloužit vaši koupací sezónu až o tři měsíce

• Solární jednotka dokáže zvýšit teplotu vody až o 6°C

• Šetří energii, náklady na vytápění a dodává vodě příjemnou teplotu i za chladnějších dnů

• Speciální kopulovitý tvar jednotky zajišťuje optimální úhel vůči světelným paprskům a zvyšuje efektivitu i ráno a večer, když je úhel slunce velmi malý

• Kryt ze špičkového polykarbonátu vytváří uvnitř jednotky skleníkový efekt a tím dále zvyšuje její účinnost

• O 15-20% větší povrch jednotky oproti podobným produktům zaručuje ještě lepší ohřev vody

• Jedna jednotka se doporučuje pro bazény do cca 7 m3

• Více jednotek může být snadno pospojováno vedle sebe a vytápět tak i bazény větších rozměrů 

        R
 O  K  Y

 Z
 Á

 R U K A

22

Solarni ohrev vody´´ ˇ
Solar AquaDome™ ZIP

To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz



Rozměry a ceny

Vyhřeje váš bazén jen pomocí síly sluneční energie

Ideální voda

Průměrná teplota vody bazénu

Solar AquaDome Grand

Bez Solar AquaDome Grand

Snadná montáž a údržba:

• Jednotka se dodává plně smontovaná
• Vše potřebné pro zapojení jednotky naleznete v balení
• Jednotka se jednoduše zapojí do existujícího systému čerpadlo/filtr
• Veškeré potřebné konektory a redukce jsou součástí balení
• Systém je vyroben ze špičkových materiálů a nevyžaduje žádnou údržbu

Dlouhá životnost

• Kopule je vyrobena ze špičkového polykarbonátu Palram, který nezežloutne ani nezkřehne 
po mnoho let na přímém slunci, takže účinnost zůstává stále stejná. (To je velká bolest mnoha 
výrobků vyrobeného z levnějšího PE nebo nekvalitního polykarbnátu)

• Polykarbonátový kryt je prakticky nerozbitný, základna je usazena v hliníkovém rámu

• Polykarbonátový kryt má 100% UV ochranu, takže chrání před degradací i systém hadic uvnitř

• Celá jednotka je odolná vůči působení chlóru a solí, které jsou obsaženy v bazénové chemii

Vodní čerpadlo 
a filtr

Solar AquaDome Grand

The Solar AquaDome ZIP je napojen bazén, 
vodní čerpadlo a filtrační systém.

Bazén

Solar AquaDome ZIP technické parametry Model 701911

Čárový kód EAN-13  7290103111410

Součást dodávky
Solární jednotka / vstupní hadice / 
výstupní hadice / konektory bazénu

Max. tlak vody: 2,03 bar

Průtok vody:
pro čerpadla s průtokem 
do 7000 l/hod

Rozměry balení (d š v): 72 x 72 x 32 cm

Váha balení 5,1 kg 

Cena vč. DPH: 2 299,- Kč / 85,99 €

Led Úno Bře Dub Kvě Čen Čec Srp Zář Říj Lis ProCº
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PALRAM Applications Ltd
Manufactured and marketed by: 
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com



Moderní a odolný přístřešek, který snadno zvládnete postavit sami
Pristresek pro auto´̌ ˇ ˇ Arcadia™ 5000

To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

502 x 362 x 242cm ELEGANTNÍ

DESIGN

ROBUSTNÍ 

KONTRUKCE
Moderní, prostorný a elegantní přístřešek, který díky chytré technologii 

společnosti Palram zvládnete postavit sami během jediného dne.

• V podstatě nezničitelná konstrukce z hliníkových profilů 80 x 80 mm a silného 
dvoukomůrkového polykarbonátu

• Elegantní design, bohatě dimenzovaná šířka pro snadný přístup
• Střešní panely odolné vůči vysokému zatížení i kroupám
• Unikátní systém nasunutí střešních panelů bez dalšího spojovacího materiálu – 

dokonalá těsnost, jednoduchá montáž a netečnost k teplotní roztažnosti panelů
• Hliníkový rám s galvanicky ošetřenými kovovými prvky je ošetřen práškovou barvou a je 

vysoce odolný vůči rezavění
• Díky přehlednému manuálu a jedinečné konstrukci stavba nevyžaduje více než 2 osoby

S 50% bezpečnostní pojistkou

150kg/m2
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Rozměry a ceny
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PALRAM Applications Ltd
Manufactured and marketed by: 
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com

Model 3 balení

701592

Cena vč. DPH

49999,- Kč / 1853 €

Barva

Rám - Antracit 

24 kg 68 kg 109.5 kg
Střecha - Čirý polykarbonát 

Čárový kód Balení Váha balení Rozměry balení

EAN-13  7290103110673      3 kartony 200 kg (3 kartony) 226 x 96 x 39cm

Heavy-duty konstrukce 
odolná počasí

Okapy 
s odvodem vody

Snadný systém upevnění 
střešních panelů

Kotevní prvky
součástí dodávky

206 cm
81”

20 cm
8”

53.5 cm
21”

226 cm
89”

20 cm
8”

40.5 cm
16”

10 cm
 4”

179 cm
70.5”

76 cm
30”

362cm
142.5”

502cm
197.6”

242m
95.3”

Přibližné rozměry

Arcadia 5000 rozměry

Krycí plocha

18m2

UV
ochrana

Snadná montáž:

• Montáž zvládnou pohodlně dvě osoby během jednoho dne
• Žádné těžké díly na manipulaci
•Přehledný návod Vás provede montáží krok po kroku
• Všechny spojovací prvky součástí dodávky
• V případě potřeby se dá přístřešek snadno rozmontovat a umístit 
na jiné místo

Široký a vysoký vstup pro bezpečný a snadný průchod

Pevná a odolná konstrukce

• 100% UV ochrana - proti žloutnutí a křehnutí střešních panelů
• Přístřešek nevyžaduje další údržbu
• Snadné čištění myčkou nebo jen deštěm

Skvělý přístřešek nejen pro parkování, ale i pro hřiště, 

odpočinkové posezení apod:

• Chrání automobil před deštěm, sněhem, UV zářením, kroupami či 
padajícím listím
• Integrované okapy dovolí bezpečně zachytávat a odvádět vodu



Moderní a odolný přístřešek, který snadno zvládnete postavit sami
Pristresek pro autoˇ´ ˇ ˇ

To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

Moderní a elegantní přístřešek, který díky chytré technologii 

společnosti Palram zvládnete postavit sami během jednoho odpoledne.

• V podstatě nezničitelná konstrukce z hliníkových profilů 80 x 80 mm a silného 
dvoukomůrkového polykarbonátu

• Elegantní design, bohatě dimenzovaná šířka pro snadný přístup
• Střešní panely odolné vůči vysokému zatížení i kroupám
• Unikátní systém nasunutí střešních panelů bez dalšího spojovacího materiálu – dokonalá těsnost, jednoduchá 

montáž a netečnost k teplotní roztažnosti panelů
• Hliníkový rám s galvanicky ošetřenými kovovými prvky je ošetřen práškovou barvou a je vysoce odolný vůči rezavění
• Díky přehlednému manuálu a jedinečné konstrukci stavba nevyžaduje více než 2 osoby
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501 x 291 x 239 cm

Vitoria™ 5000

Prakticky 
NEROZBITNÝ 

POLYKARBONÁT



Rozměry a ceny

Okapy a systém na odvod vody 
v každém rohu Robustní a odolná konstrukce Snadný systém upevnění 

střešních panelů

Vitoria 5000 Carport technické parametry Barva střechy Model 702734

Bronzová EAN-13  7290103121846

Cena vč. DPH Rozměry balení

39 999,- Kč / 1 483 €

295 x 72 x 22cm
116.1” x 28.3” x 8.6” 

Váha

Barva rámu

109 kg

Antracit

291 cm
114.5”

501 cm
197.2”

239 cm
94”

Velký, impozantní a vynikající design přístřešku 

pro auto. Sestavíte jednoduše za jeden den!
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Snadná montáž:

• Montáž zvládnou pohodlně dvě osoby během jednoho dne
• Žádné těžké díly na manipulaci
•Přehledný návod Vás provede montáží krok po kroku
• Všechny spojovací prvky součástí dodávky
• V případě potřeby se dá přístřešek snadno rozmontovat a umístit 
na jiné místo

Široký a vysoký vstup pro bezpečný a snadný průchod

Pevná a odolná konstrukce

• 100% UV ochrana - proti žloutnutí a křehnutí střešních panelů
• Přístřešek nevyžaduje další údržbu
• Snadné čištění myčkou nebo jen deštěm

Skvělý přístřešek nejen pro parkování, ale i pro hřiště, 

odpočinkové posezení apod:

• Chrání automobil před deštěm, sněhem, UV zářením, kroupami či 
padajícím listím
• Integrované okapy dovolí bezpečně zachytávat a odvádět vodu

277 cm

233 cm



Elegantní, rychlé a levné řešení pro zakrytí vaší verandy
Pergoly radyˇ

To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

Sierra™

Moderní a praktická hliníková pergola, která dlouho vydrží, je za skvělou cenu, výborně vypadá a postavíte ji ve 

dvou lidech za jedno odpoledne.

• V podstatě nezničitelná konstrukce z hliníkových profilů a silného sendvičového polykarbonátu se 100% UV ochranou. 
• Střešní panely odolné vůči vysokému zatížení sněhem i kroupám mají propustnost světla přes 90%. Pergola tak vytváří příjemný 

stín, ale zůstává bohatě prosvětlena.
• Unikátní systém nasunutí střešních panelů bez dalšího spojovacího materiálu a nutnosti lézt na střechu
• Bezúdržbový hliníkový rám s galvanicky ošetřenými kovovými prvky 

je ošetřen práškovou barvou a je vysoce odolný vůči rezavění, plísním 
či mechům.

• Díky nastavitelné výšce ukotvení a posuvným opěrným nohám 
vyhoví většině běžných verand

• Možno využít z boku domu jako přístřešek pro auto

y

NA VÝBĚR

S BÍLÝM NEBO

ANTRACITOVÝM

RÁMEM

120kg/m2
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S 50% bezpečnostní pojistkou

Prakticky 
NEROZBITNÝ 

POLYKARBONÁT



Rozměry a ceny
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Sierra™ 4200 technické parametry

226- 286 cm

89” -112.6” 
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0 - 54 cm
0 - 21.2” 

Integrovaný systém 
na odvod vody

Všechny upevňovací prvky 
součástí balení

Systém snadného 
nasunutí panelů

Přidaná hodnota - nastavitelná a flexibilní

Sierra 4200

Sierra 5400

C

B

B

A

Barva         Šedá RAL 7012         Bílá RAL 9016

Model 702639 702640

Rozměry (d/š/v): 425/226-286/285-305

Cena vč. DPH 23 999,- Kč / 889 € 23 999,- Kč / 889 €

Barva         Šedá RAL 7012         Bílá RAL 9016

Model 703122 703123

Rozměry (d/š/v): 546/226-286/285-305

Cena vč. DPH 29 999,- Kč / 1 109 € 29 999,- Kč / 1 109 €

225 cm
88.6”

304 cm
119.7”

216 cm
85”

Sierra 4200
426 cm

Sierra 5400
546 cm

Flexibilní rozměry a snadná montáž

• Díky posuvným prvkům můžete přizpůsobit pergolu přesně vaší 
verandě
• Lze upravovat výšku (A) a hloubku (C) a podélně posouvat nohy (B) 
• Nejsou potřeba žádné základy, pouze pevný podklad pro ukotvení
• Pokud je třeba, dají se (pouze u pergoly Sierra) střešní panely na 
zimu jednoduše vyndat (např. když přes zimu nejezdíte na chalupu 
a nejste schopni kontrolovat množství sněhu).

Další možnosti (detaily na www.garland.cz)

• Pomocí jednoduchého propojovacího kitu (EZ LINK KIT) můžete 
spojit libovolný počet pergol Siera vedle sebe a vytvořit tak libovolně 
dlouhou pergolu
• Pomocí bočního dílu můžete zakrýt pergolu z jedné nebo obou 
stran a zvýšit tak ochranu před větrem



Stylový přístřešek pro vaši dokonalou relaxaci a posezení s přáteli
Zahradni altany´

To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

Palermo™´
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Prakticky 

NEROZBITNÝ 

POLYKARBONÁT

Se zahradním altánem Palermo si můžete na zahradě vykouzlit nádherný a stylový relaxační koutek, kde se 

budete vždy rádi setkávat s rodinou či přáteli.

• Skvělé pro klidné posezení, místo oslav, grilování při nepříznivém počasí, jako relaxační kout či jako zastřešení venkovní vířivky
• V podstatě nezničitelná konstrukce z hliníkových profilů a nerozbitného 6 mm dvoukomůrkového polykarbonátu odolná proti 

větru, sněhu i kroupám
• Elegantní bronzový odstín střechy a antracitová barva rámu skvěle zapadnou do prostředí vaší zahrady
• Střešní panely propouští dostatek světla během zamračených dnů, ale její bronzová úprava skvěle chrání před horkými paprsky 

během horkého léta
• Integrovaný ventilační otvor podporuje proudění vzduchu a navíc spolehlivě odvádí kouř při grilování
• Integrované háčky v kolejnicích jsou připravené pro instalaci závěsu či sítě proti hmyzu
• Integrovaný systém okapů spolehlivě odvádí vodu
• Snadné sestavení svépomocí ve 2 osobách během jediného dne
• Závěs a síť proti hmyzu lze dokoupit jako příslušenství



Palermo 3600 - Zahradní altán

Model Barva Čárový kód

702780
Lak: Bronzová

EAN-13 7290103123604
Rám: Grey RAL 7012

Balení Váha balení Rozměry balení

1 karton 82 kg 250.5x72x27cm

Cena vč. DPH Vnitřní kapacita

30 999,- Kč / 1 149 € 13m2

Závěs a síť proti hmyzu

Palermo závěs Barva Váha balení

Model: 702780 Barva: Grey 4 kg

Rozměry balení Cena vč. DPH

80,5 x 40,5 x 6 cm 3 999,- Kč / 149,- €

Palermo síť proti hmyzu Barva Váha balení

Model: 703320 Barva: Light Grey 3 kg

Rozměry balení Cena vč. DPH

80,5 x 40,5 x 6 cm 2 999,- Kč / 111,- €

Palermo 3000 - Zahradní altán

Model Barva Čárový kód

702425
Lak: Bronzová

EAN-13 7290103123598
Rám: Grey RAL 7012

Balení Váha balení Rozměry balení

1 karton 66 kg 287x72.5x17.5cm

Cena vč. DPH Vnitřní kapacita

25 999,- Kč / 963 € 9m2

Kotevní prvky 
součástí dodávky

Ventilační 
otvor

Posuvné háčky 
na zavěšení závěsu

Integrovaný systém 
pro odvod vody

Pevná bezúdržbová 
konstrukce

360cm141.7”
360cm
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Rozměry a ceny

360 cm

217 cm

360 cm



Spolehlivě ochrání vaši úrodu před mrazem i škůdci
Pareniste

To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

Cold Frame Single™

104 x 53 x 43 cm

ˇˇ ˇ

Skvělé a odolné pařeniště od společnosti Palram Vám dovolí začít s pěstováním 

úrody již brzy na jaře a pomůže Vám vaši úrodu ochránit i pozdním chladném podzimu.

• Jedinečná technologie průhledného víka Crystal Bright zvýší propustnost světla o 27%, což je 
v krátkých jarních dnech základní podmínka skvělých výsledků

• Víko i boční panely jsou vyrobeny z prakticky nerozbitného polykarbonátu od společnosti Palram, se 100% UV ochranou
• Rám je vyroben z pevného a lehkého hliníku, takže Vám nikdy nezrezaví
• Robustně dimenzované klouby víka dovolují snadný přístup do pařeniště
• Podpěry vík umožňují účinnou ventilaci v teplých dnech
• Oka i kotvící hroty jsou součástí balení

100% UV ochchraranonouu

K POSTAVENÍ

STAČÍ

POUHÝCH

10 MINUT



          

ISO
14001

CE
RTIFIED EM SYSTEM

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD

CE
RT

IFIED OHS SYSTEM

OHSAS
18001

ISO
9001

CE
RT

IFIED QM SYSTEM

PALRAM Applications Ltd
Manufactured and marketed by: 
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com

Rozměry a ceny

 

Cold Frame Single technické parametry Model Rozměr balení Barva rámu

701148
1 karton

104 x 56 x 6cm
Stříbrná

Čárový kód Hmotnost balení Cena vč. DPH

EAN-13 - 7290010027774 2.9 kg 799,- Kč / 29,99 €

Otevřená poloha pro 
snadnou kultivaci a zálivku

Ventilace pro regulaci 
tepla a vlhkosti

4 kotevní hroty 
součástí dodávky

Zavřená poloha proti mrazu, 
sněhu, větru a škůdcům

104 cm
41” 53 cm

21”

43 cm
17”

Snadná montáž a údržba:

• Pařeniště obdržíte v jednom kompaktním kartonu
• Přehledný návod Vás provede krok po kroku montáží
• Pařeniště je smontováno během 10 minut
• Vše potřebné pro ukotvení je součástí dodávky
• Pařeniště je vyrobeno z jakostních materiálů a nevyžaduje žádnou údržbu
• Klouby i ventilační podpěry jsou robustní a vyrobeny s kvalitního plastu
• Hliníková konstrukce nerezaví a nevyžaduje jakoukoliv péči

Špičkový polykarbonát

• Polykarbonát od Palramu je prakticky nerozbitný a je vyroben ze 100% čistých surovin bez odpadních příměsí
• Boční stěny jsou vyrobeny ze 4 mm komůrkového polykarbonátu
• Víko je z krystalicky čirého polykarbonátu s propustností světla 97%
• Účinný 100% UV filtr chrání nejen úrodu uvnitř skleníku, ale i samotné polykarbonátové panely před 
žloutnutím či zkřehnutím

Maximální bezpečnost

• Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely
• Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout



Spolehlivě ochrání vaši úrodu před mrazem i škůdci
Pareniste

To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

Cold Frame Double™ Archˇˇ ˇ

Velké dvoukřídlé pařeniště od Palramu Vám pomůže vypěstovat ty nejlepší 

a nejzdravější možné sazenice na vaši novou zahradní sezónu.

• Jedinečná technologie průhledného víka Crystal Bright zvýší propustnost světla o 27%, což je 
v krátkých jarních dnech základní podmínka skvělých výsledků

• Víko i boční panely jsou vyrobeny z prakticky nerozbitného polykarbonátu od společnosti Palram, se 100% UV ochranou
• Rám je vyroben z pevného a lehkého hliníku, takže Vám nikdy nezrezaví
• Robustně dimenzované klouby vík dovolují snadný přístup do pařeniště z obou stran
• Podpěry vík umožňují účinnou ventilaci v teplých dnech
• Oka i kotvící hroty jsou součástí balení

100% UV ochhraanonouu

VELKÁ

PLOCHA

PAŘENIŠTĚ

1,3M2

106 x 103 x 40 cm
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Rozměry a ceny

 

Cold Frame Double Arch technické parametry Model Rozměr balení Barva rámu

702712 106 x 56 x 6 cm Stříbrná

Čárový kód Hmotnost balení Cena vč. DPH

EAN-13 - 7290103123321 3.7 kg 1 299,- Kč / 49,99 €

Snadná montáž a údržba:

• Pařeniště obdržíte v jednom kompaktním kartonu
• Přehledný návod Vás provede krok po kroku montáží
• Pařeniště je smontováno během 10 minut
• Vše potřebné pro ukotvení je součástí dodávky
• Pařeniště je vyrobeno z jakostních materiálů a nevyžaduje žádnou údržbu
• Klouby i ventilační podpěry jsou robustní a vyrobeny s kvalitního plastu
• Hliníková konstrukce nerezaví a nevyžaduje jakoukoliv péči

Špičkový polykarbonát

• Polykarbonát od Palramu je prakticky nerozbitný a je vyroben ze 100% čistých surovin bez odpadních příměsí
• Boční stěny jsou vyrobeny ze 4 mm komůrkového polykarbonátu
• Víko je z krystalicky čirého polykarbonátu s propustností světla 97%
• Účinný 100% UV filtr chrání nejen úrodu uvnitř skleníku, ale i samotné polykarbonátové panely před 
žloutnutím či zkřehnutím

Maximální bezpečnost

• Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely
• Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout

Zavřená poloha proti mrazu, 
sněhu, větru a škůdcům

Ventilace pro regulaci 
tepla a vlhkosti

Otevřená poloha pro snadnou 
kultivaci a zálivku

106cm
41.7”

40cm
15.7”

103cm
40.7”
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Designed by 4PROSTOR.CZ | 01/2016

Manufactured and marketed by: 
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

PALRAM Applications Ltd
Zástupce Palram v ČR a SR: GARLAND distributor, s.r.o. 

Hradecká 1136, 506 01 Jičín. Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 

5276. Neustálá technická inovace produktů Palram může vést 

k malým změnám v cenách a parametrech výrobků  uvedených 

v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.

www.garland.cz, www.garland.sk,
www.palramapplications.com

Váš prodejce
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