
Je navrž ený pro ochranu vaš ich rostlin př ed
š patným poč asím. Poskytuje perfektní tepelnou
izolaci, výborné svě telné podmínky a ochranu 
př ed prudkým deš tě m a ostatními nepř íznivými 
pově trnostními vlivy. 

SKLENÍK GARDENTEC

Výrobcem je firma Gutta. Vš echny detaily jsou 
peč livě  zpracovány, jak je u této firmy tradicí.

Je vyroben dle naš eho Evropského patentu. 
Slož ený hliníkovo/polykarbonátový skleník je 
perfektní volba pro vaš e zahradnič ení a kutilství.

Poskytuje š iroké mož nosti využ ití díky rů zným 
variantám (od 2 do 6 modulů ) provedení. Skleník 
je vyroben z hliníkových profilů  a komů rkových 
polykarbonátových desek s UV ochranou.

Obsahuje patentovaný spojovací systém 
z komů rkových polykarbonátových desek 
a hliníkových profilů , který umož ň uje jeho 
snadné slož ení a ukotvení k základové zdi,
k č emuž  není potř eba zvláš tního vybavení ani 
dovedností. 

Díky výbornému tepelně -izolač nímu zasklení,
eliminuje negativní pů sobení výkyvů  teplot.

PAŘ NÍK GARDENTEC

OBCHODNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE ZÍSKÁTE
U NAŠICH REGIONÁLNÍCH ZÁSTUPCÙ:

JEDNODUCHÝ
1000 x 600 mm

DVOJITÝ
1000 x 1200 mm

- jednoduchý, snadno rozebíratelný a pøenosný

- hliníkový rám a polykarbonátové zasklení

- výborné tepelnì-izolaèní vlastnosti

- vhodný pro každého zahrádkáøe
zahrádkáøský skleník
z hliníkových profilù
se zasklením z komùrkových
polykarbonátových desek
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celá ÈR - obchodní øetìzce 

støední, jižní a èást záp. Èech 

severní Èechy a èást záp. Èech 

jižní Morava a èást vých. Èech 

severní Morava a èást vých. Èech 
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Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
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užitná plocha - 23,55 m

F2

délka šíøka

výška 
u okapu

výška 
u høebene

poèet 
støešních 
oken

154 cm 230 cm 130 cm 200 cm 1

F3

F4

F5

F6

užitná plocha - 25,3 m

užitná plocha - 6,9 2 m4 moduly

užitná plocha - 8,58 2 m5 modulù

užitná plocha - 10, 23 m6 modulù

délka šíøka

výška 
u okapu

výška 
u høebene

poèet 
støešních 
oken

228 cm 230 cm 130 cm 200 cm 1

délka šíøka

výška 
u okapu

výška 
u høebene

poèet 
støešních 
oken

300 cm 230 cm 130 cm 200 cm 1

délka šíøka

výška 
u okapu

výška 
u høebene

poèet 
støešních 
oken

374 cm 230 cm 130 cm 200 cm 2

délka šíøka

výška 
u okapu

výška 
u høebene

poèet 
støešních 
oken

448 cm 230 cm 130 cm 200 cm 2

Hlavní výhody
· Patentovaný spojovací systém zabraň ující uvolně ní 
  desek a profilů .
· Daleko vě tš í vodotě snost oproti  skleníků m, které 
  se montují pomocí vrtání a š roubů .
· UV ochrana komů rkových polykarbonátových desek.
· Rychlá montáž ; není potř eba odborných znalostí.
· Dobré tepelně -izolač ní vlastnosti a mož nost 
  ovládat teplotu.
· Bezúdrž bové hliníkové profily.
· Snadná doprava, nový skleník je slož en v jedné krabici.
· Ideální je také k uskladně ní nář adí.

2 moduly

3 moduly


