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Garáže & Garážová stání
Velký ocelový program

Garáže & Prístrešky
Široký sortiment z ocele
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Inovace. Nápady. Řešení.
Inovácie. Myšlienky. Riešenia.
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Garáže & Garážová stání z kvalitní oceli
Velký program neomezených možností.

Garáže & Prístrešky z ocele
Rozsiahly program bezhraničných možností.

Je mnoho důvodů, proč si pořídit garáž
nebo garážové stání. Garážovaná auta
jsou lépe zajištěna před odcizením, či
úmyslným poškozením třetí osobou.
Auto je navíc v garáži chráněno před
špatným počasím nebo sluncem v
horkých letních měsících. Nelze opomenout ani to, že garáž se v posledních
letech, kdy stoupá hodnota nemovitostí,
stává rozumnou investicí. Dokonce i
pojišťovny nabízejí výhodnější podmínky pro klienty, kteří parkují svá auta v
garážích.
Garáž je navíc nejvhodnějším parkovacím místem i pro motorky a kola, nebo
se dá využít jako zahradní domek nebo
kůlna na nářadí s úložným prostorem
pro zahradní techniku a nábytek, či jiné
větší či menší domácí nářadí a náčiní.
Výstavba garáže, garážového stání
nebo kůlny na nářadí na zahradě je
velmi jednoduchá a rychlá, protože probíhá formou montáže jednotlivých stavebních dílů, které dostane zákazník,
aniž by k tomu potřeboval speciální
těžkou přepravní techniku.
Firma SIEBAU Raumsysteme Vám v
tomto katalogu nabízí dokonalý přehled
celého svého sortimentu.
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Je veľa argumentov pre kúpu garáže,
prístrešku alebo skladu na náradie.
Nie je to len ochrana automobilov pred
zlým počasím a horúcim slnkom.
Garáže chránia automobily aj pred
úmyselným poškodením.
Ale nie sú to len automobily, ktoré
garáže a prístrešky chránia, ale aj
bicykle, záhradný nábytok, náradie
a iné.
Parkovanie automobilu alebo uskladnenie zariadení a materiálu na záhradách
Vám pomôžu vyriešiť flexibilné systémy
SIEBAU Raumsysteme.Oceľové garáže,
prístrešky alebo sklady na náradie sú
ľahko montovateľné a prenosné, preto
nie je potrebná ťažká technika.
Táto brožúra prináša prehľad celého
sortimentu SIEBAU Raumsysteme.

Z N A Č K O V Á K VA L I T A · Z N A Č K O V Á K VA L I T A

„ …otázka
výkonnosti …“
“... otázka
úžitkovosti...“

OCEL JSME UVEDLI DO SPOLEČNOSTI !
VYRÁBAME VÝROBKY Z OCELE PRE SPOLOČNOSŤ!
Společnost SIEBAU Raumsysteme je už více než 45 let výrobcem garáží z
kvalitní oceli. Ve výrobním závodu v Kreuztal (oblast Siegerland) pracuje
200 zaměstnanců. Díky dobré komunikaci se zákazníky, nepřetržitému
technologickému vývoji a neustálému inovačnímu programu se společnost
SIEBAU Raumsysteme stala předním špičkovým výrobcem garáží a
garážových stání na trhu. Žádný jiný výrobce nenabízí tak bohatý a
vysoce kvalitní sortiment toho druhu.

Výrobca oceľových montovaných garáží a prístreškov Firma SIEBAU
Raumsysteme pôsobí na trhu viac ako 45 rokov. Dnes má 200
zamestnancov a sídli v meste Kreuztal v Siegerlande v Nemecku.
Neustálym zlepšovaním a inováciami sa SIEBAU Raumsysteme stal lídrom
na trhu s garážovými systémami. Žiadny iný výrobca neponúka väčšiu
rôznorodosť a inovácie v najvyššej kvalite.
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Neomezené možnosti.

Neobmedzené plánovacie možnosti.
Základem standardní nabídky je široký program s bohatou
škálou provedení a různých kombinací.
Ocel je vynikající pracovní materiál, který lze optimálně
přizpůsobit konstrukčním zvláštnostem a náročným požadavkům.
SIEBAU Raumsysteme nabízí flexibilní řešení.

Široký program s veľkým množstvom kombinovateľných
možností v štandardných veľkostiach je základom.
Pri osobitých konštrukciách, ktoré vyžadujú náročné riešenia,
je najlepším materiálom oceľ.
To poukazuje na flexibilitu výrobkov SIEBAU Raumsysteme.

V Í C E T VA R Ů – V Í C E R O Z M Ě R Ů .
RÔZNORODOSŤ V KAŽDOM ROZMERE.
Nabízené typy a velikosti garáží (s plochou, sedlovou a obloukovou střechou)
se dají přirozeně integrovat do jakéhokoliv venkovního prostředí.
Typové a statické zkoušky jsou samozřejmostí nejenom u standardních provedení, ale i u garáží a přístavků se
zvláštními požadavky.

Tri druhy foriem strechy - rovná, sedlová
a oblúková strecha zabezpečujú
integráciu týchto produktov do každého
prostredia a vytvárajú celkovo veľmi
príjemný dojem.
Navyše, SIEBAU Raumsysteme
produkuje aj stavby so špeciálnym
dizajnom, ktoré vyhovujú z hľadiska
statiky.

To je zárukou jistoty.
Tu si môžete byť istí.

EN ISO 9001
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Provedení garáží s plochou střechou – S rovnou strechou

Samostatná garáž
Samostatná garáž

Přístavek ke garáži
Prístrešok-prístavba

Dvojgaráž
2-garáž

Přístavek mezi garážemi
Medziprístrešok

Nástavbová garáž
Zostava garáží

Garážové stání
Prístrešok

Dvojgaráž s 1 velkými vraty
2-garáž s veľkou bránou

Dvojité stání bez středových podpěr
2-prístrešok

Garážová stání
Zostava prístreškov

Garáž pro motorky Nástavbová garáž pro motocykly
Garáž pre motorky Prístavba

Provedení garáží se sedlovou střechou – So sedlovou strechou

Samostatná garáž
Samostatná garáž

Dvojgaráž s 2 vraty – typ střechy A
2-garáž s 2 bránami – typ strechy A

Nástavbová garáž – typ střechy B
Zostava garáží – typ B

Přístavek ke garáži – typ střechy B
Prístrešok-prístavba – typ B

Dvojgaráž s 1 vraty – typ střechy A
2-garáž s 1 bránou – typ strechy A

Dvojbox garáž / přístavek – typ střechy A
Garáž/prístrešok – typ A

Provedení garáží s lomenou střechou – So štítovou strechou

Samostatná garáž
Samostatná garáž

Dvojgaráž s 2 vraty – typ střechy B
2-garáž s 2 bránami – typ strechy B

Dvojbox garáž/přístavek – typ střechy B
Garáž/prístrešok – typ A

„ …otázka
koncepce …“
“... otázka
koncepcie ...“

Nástavbová garáž
Zostava garáží

Provedení garáží s obloukovou střechou – S oblúkovou strechou

Samostatná garáž
Samostatná garáž

Nástavbová garáž
Zostava garáží

Přístavek mezi garážemi
Prístrešky

Garážové stání
Samostatný prístrešok

Přístavek ke garáži
Prístavba-prístrešok

Další možnosti doplnění k dvojgarážím a více garážím s plochými, sedlovými a obloukovými střechami
Rozšírenie na dvoj a viac garáží s rovnými, so sedlovými a oblúkovými strechami.
Garáž s nástavbou a průvlakem
(u řadových garážích se přistaví
odpovídající množství přístavbových garáží)

Garáž s nástavbou a mezistěnou
(u řadových garážích se přistaví
odpovídající množství přístavbových garáží)

Samostatná garáž s prístavbou,
so stredovou priečkou.

Samostatná garáž s prístavbou,
bez stredovej priečky.
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Kvalita, která nasazuje vyšší příčku.
Od A do Z.

Kvalita, ktorá stanovuje nové štandardy.
Od A po Z.
Střechy a obvodové stěny garáží vyrábíme z
ušlechtilé oceli pomocí technologie GALVALUME
z produkce ThyssenKrupp (žárového zinkování s
přídavkem hliníku), díky které je ochrana proti korozi
výrazně vyšší než u běžného žárového zinkování.
Výrobní linky s nejmodernější technologií výseku a
spojování materiálu jako u výroby letadel, jsou
zárukou nejvyšší kvality.

Strešné a stenové prvky sú vyrobené z ušľachtilej
ocele (zmes Hliník-Zinok). Tieto materiály z produkcie
ThyssenKrupp-Produktion chránia ďalekolepšie pred
hrdzou ako je to pri bežnepozinkovaných
materiáloch. Nedávajú hrdzi žiadnu šancu.
Moderné výrobné zariadenia a procesy ako je napr.
špeciálny lis pre vysokú pevnosť materiálov
(používané aj leteckom priemysle)
sú základom kvality.

“ …otázka přesvědčení …“

“... otázka presvedčenia ...“
SIEBAU Raumsysteme vyrábí a
dodává podle certifikátu normy
kvality EN ISO 9001, vystaveným certifikační společnosti
TÜV – Porýní-Vestfálsko.

Zákazník si u nás může vybrat ze dvou
nabízených typů vzhledu obvodové
stěny: rovnou a trapézovou.
K dispozici je osm základních barev
omítky pro exkluzivní vzhled. Možnosti
barevného provedení vrat a atiky
(kraj střechy) jsou mnohem širší,
téměř neomezené.

Na všechny výrobky společnosti
SIEBAU Raumsysteme se poskytuje 10-letá garance výrobce

Na rychlou a jednoduchou montáž se
pamatuje už v průběhu výroby.
Jednotlivé stavební díly jsou pečlivě
připraveny ve výrobním závodě.

SIEBAU Raumsysteme vyrába a
dodáva svoje produkty podľa
kvalitatívnej normy EN ISO
9001 - certifikované TUV.

K dispozícii sú dva varianty stien:
-hladké alebo štrukturované steny
Osem rôznych dekoračných omietok
zdokonaľuje steny garáží a poskytuje
exkluzívny vzhľad. Bránu a strešnú atiku
je možné dať do rôznych farieb. Tu
neexistujú takmer žiadne obmedzenia.
Vysoký stupeň prefabrikácie jednotlivých
komponentov v spojení s ľahkou
montážou zaisťuje rýchle a presné
vybudovanie garáže.
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Všetky produkty
SIEBAU Raumsysteme
majú 10-ročnú záruku.

Vysoce moderní výroba stěnových dílů
u SIEBAU Raumsysteme.
Ultramoderná výroba stenových
panelov SIEBAU Raumsysteme.

Atika a barvy vrat
Farby brány a atiky

Standardní vzorník barev omítek
Farebné dekoračné omietky stien

Standardní barva – bílá, podobná RAL 9016
Štandardné farba biela RAL 9016

Standardní barva – sépiová hnědá, podobná RAL 8014
Štandardné farba hnedá RAL 8014

alpská bílá
biela

přírodní zelená
svetlozelená

hnědo-béžová
béžová

tmavě zelená
tmavozelená

tmavě červená
červenhnedá

kamenná šeď
šedá

pastelově žlutá
pastelovožltá

cihlově červená
tehlovočervená

(Případné odchylky barevných odstínů od uvedených barev
jsou dané technologií výroby a nejsou důvodem k reklamaci.)

Prípadné odchýlky farebných odtieňov od uvedených farieb sú dané
technológiou výroby a nie sú dôvodom na reklamáciu.

RAL dle výběru – RAL podľa priania

Kromě výše uvedených standardně
nabízených barev dodáváme za
příplatek vrata a atiku v barevných
odstínech podle RAL.

Brána a atika môžu byť tiež za poplatok
dodávané v iných farbách RAL.

Provedení rovné obvodové
stěny s omítkou:
Zdůrazní masivní vzhled garáže.

Provedení trapézové obvodové stěny
s omítkou: Atraktivní design a
optimální odvětrávání.

Hladké prevedenie stien s Dekoračnou
omietkou: zdôrazňuje celistvý vzhľad
garáže.

Štrukturované steny s Dekoračnou
omietkou: atraktívny vzhľad s optimálnym
vetraním

GALVALUME ® – vysoce účinná
technologie žárového zinkování s
přídavkem hliníku.
Povrch garáží a garážových stání
vyráběných firmou SIEBAU
Raumsysteme je oboustranně povrchově
upravován touto technologií. Společnost
má potřebné stavebně-technické
oprávnění pro tuto technologii.
GALVALUME ® –
vysoko odolné strešné a stenové prvky.
SIEBAU Raumsysteme je technicky vybavená na systém GALVALUME ®.

GALVALUME ®

antikondenzát
antikondenzát
ocelové jádro
oceľové jadro

Provedení rovné obvodové stěny s omítkou
Hladké steny s Dekor

Provedení trapézové obvodové stěny s omítkou
Štrukturované steny s Dekor

Střešní prvek s povrchovou úpravou
GALVALUME ® a antikondenzátem

Strešný prvok s GALVALUME ®
s antikondenzačnou vrstvou
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Garáže s plochou střechou a přístavky
Věční klasikové.

Garáže s rovnou strechou a prístrešky
Nadčasová klasika.
Nabízejí se různé možnosti a to je důvod, proč
jsou tak oblíbené. Ať už jako samostatné garáže,
dvojgaráže nebo řadové garáže, s přístavkem nebo
bez přístavku. Každý si vybere podle svých potřeb
a vkusu.
Tato trojgaráž s rovnou obvodovou stěnou a vyklápěcími vraty „Portugal“ působí na pohled klidně
a přirozeně, v souladu s prostředím plným zeleně.

To ich robí také populárne. Či už s hladkými alebo
štrukturovanými stenami, ako jedno, dve alebo viac
prvkové garáže s alebo bez prístrešku - tu si každý
môže nájsť tú správnu.
Nerušivý vzhľad vyžaruje z tejto 3-garáže: Hladké
steny a brána Portugal, veľké, ploché povrchy, s
jemnými farbami v zelenom prostredí.

TENTO TYP GARÁŽÍ SE HODÍ VŽDY A VŠUDE.
T Y P G A R Á Ž E , K T O R Ý V Ž D Y PA S U J E .
Dvojgaráž s 2 vraty s průvlakem nebo mezistěnou, která chytře a
prakticky dělí vnitřní prostor garáže. To platí i pro řadovou garáž
s 3 nebo více garážemi.

2-garáž s 2 bránami môže byť bez so stredovou priečkou alebo bez
nej. To platí aj pre systémy s 3 alebo viac jednotkami.
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Vzhledem k velkému množství standardně nabízených velikostí
garáží, přístavků a dalšího vybavení je vlastně každá z nich
originální. Nejvýhodnější jsou prosté tvary, ale punc originality
z nich udělá některý z drobných komfortních doplňků a „Vaše
jedinečná garáž“ je na světě.
Mimochodem: Tohle nenajdete všude: Garáže firmy SIEBAU
Raumsysteme jsou vybaveny optimálním odvětrávacím
systémem, díky kterému se vlhkost rychle odpaří a každé
garážované vozidlo uschne.

Veľmi veľa štandardných formátov a rozmanitých vybavení
robí každú z garáží individuálnou. Jednoduchosť a funkčnosť,
to je cenovo-efektívna alternatíva. Niektoré komfortné doplnky sú prispôsobené na "Váš" typ.
To nemôžete nájsť v každej garáži:
garáže SIEBAU Raumsysteme majú
optimálny vetrací systém, aby sa
rýchlo znížila vlhkosť a každé vozidlo
sa osušilo.

“... otázka účelnosti ...“
“... otázka výhodnosti ...“
Nejluxusnějším řešením je velká garáž se
sekčními vraty a pohonem
.
Stiskem tlačítka na ovladači se vrata automaticky otevřou a umožní vjezd auta do garáže.

Veľké garáže s automatickým sekčným systémom
sú pohodlným a
komfortným riešením. Ručný ovládač otvorí
bránu a umožní okamžitý vjazd do garáže.
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Garáže s plochou střechou
Koncepty prostorového řešení podle individuálních požadavků.

Garáže s rovnou strechou
Priestor pre individuálne koncepcie.
Garáže firmy SIEBAU Raumsysteme
neslouží jenom k parkování vozidel.
Menší verze lze postavit i bez stavebního
povolení jako přístavek pro přívěsné
vozíky nebo větší domácí přístroje.
Jde o velikosti široké 2,55 m až 3,38 m
s hloubkou 2,76 m až 3,38 m.

Garážové systémy SIEBAU Raumsysteme
samozrejme nie sú len pre 4-kolesové
vozidlá. Vyrábajú sa aj malé typy vo
veľkostiach od 2,55 m do 3,38 m šírky
a od 2,76 m do 3,38 m dĺžky. Sú ideálne pre motocykle, bicykle a rôzne stroje.

NEVÍTE KAM S MOTORKOU?
CHÝBA VÁM MIESTO PRE MOTOCYKEL?
Rychle a bezpečně lze uložit i kola,
zahradní nábytek a nářadí, aniž by
bylo nutné je uskladňovat v podkroví
domů, či ve sklepech a neustále je
pracně a namáhavě nosit po schodech
nahoru a dolů.
SIEBAU Raumsysteme šetří Váš čas
a usnadňuje život.

Zaručené využitie: bicykle,
záhradný nábytok, náradie, atď.
majú mať svoje miesto.
Garáže SIEBAU Raumsysteme uľahčujú
každodenný život.
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Někdy je lepší mít garáž s dveřmi než s vraty.
K výběru jsou jedno nebo dvoukřídlé dveře. Díky
nim se pak z garáže stává víceúčelová místnost.
SIEBAU Raumsysteme Vám pomůže optimálně
vybavit a využit vnitřní prostor.
Rovná nebo trapézová obvodová stěna, výběr z
osmi základních barev omítky … můžete využít
celý program firmy SIEBAU Raumsysteme.
Často má zmysel miesto brány použiť dvere (jedno
alebo dve krídla).

Garáže môžu byť viacúčelové.
Tu pomôže SIEBAU Raumsysteme najlepšie
využiť každé voľné miesto.
Hladké alebo štrukturovaná steny,
s oknom alebo bez okna, výber z 8 Dekorov stien ...
To všetko je v SIEBAU Raumsysteme možné.

“... otázka univerzálnosti ...“

“... otázka univerzálnosti ...“

Více inform
ací o
možnostech
kombinací
na str. 4-5
a 20-22.

Garáž s plochou střechou:

■ samostatná garáž, dvojgaráž, řadové garáže
■ možnost přístavby garážového stání
■ provedení obvodové stěny: rovné / trapézové
■ výklopná vrata nebo sekční vrata,
s pohonem nebo bez pohonu
■ obvodové stěny s omítkou (výběr barev, str.7)
■ rozměry garáží:
šířka: 2,47 m – 5,86 m
hloubka: 4,62 m – 10,04 m
výška: 2,11 m – 3,18 m
Možnost dodávek garáží pro motorky a velkých
garáží s jinými rozměry

Viac inform
ácii
na strane 45
a 20-22.

Garáže s rovnou strechou
■ Jedno, dvoj alebo viacprvkové
■ Možná prístavba prístrešku
■ Steny hladké alebo štrukturované
■ Výklopné alebo sekčné brány, prípadne s motorom
Myslíme i na velká auta: SIEBAU Raumsysteme
nabízí velkoprostorové garáže s trapézovými
obvodovými stěnami. Samozřejmě platí i tady
nabídka všech typů garáží: samostatné garáže,
dvojgaráže a řadové garáže.
Nájde sa miesto aj pre veľké automobily: SIEBAU
Raumsysteme Veľké garáže so štrukturovanou stenou
je možné kombinovať s garážovým programom a
samozrejme, ako jedno, dvoj alebo viacprvkové.

■ Steny s farebnou omietkou (Voľba farieb str 7)
■ Veľkostné varianty

od 2,47 m do 5,86 m šírky
od 4,62 m do 10,04 m dĺžky
a od 2,11 m do 3,18 m výšky
Veľké garáže môžu byť dodané aj
v iných rozmeroch.
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Garáže se sedlovou
střechou a přístavky

Garáže so sedlovou
strechou a prístrešky
Tento typ garáží nelze přehlédnout. Jsou dominantní
v prostoru. Sedlové střechy mají hned několik výhod:
vypadají dobře, nabízejí dostatek místa pro auta a
navíc lze sedlový výklenek pod střechou využít pro
uskladnění zahradní techniky a nářadí
(zvláštní vybavení: zakrytí střešního podhledu).

Tento garážový typ udáva tón a nesmie chýbať.
Garáže so sedlovou strechou nevyužijete len na
parkovanie auta, ale v štítovom priestore možete
uskladniť veľa materiálu, napríklad pre záhradu.

LUXUS JE DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO.
VÝLUČNOSŤ ROZSAHU.
Kola, zahradní nábytek a nářadí lze rychle a
bezpečně uložit, aniž by bylo nutné je
uskladňovat v podkroví domů, či ve sklepech
a neustále je pracně a namáhavě nosit po
schodech nahoru a dolů.

Využitie: pre bicykle, záhradný nábytok,
náradie, atď.
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Provedení střešních krytin ve 3 variantách:
Strešná konštrukcia v 3 rôznych prevedeniach:

imitace tašky – červená

imitace tašky – černá

trapézová – hnědá

Vlna – červená

Vlna – čierna

Trapéz – hnedý

Garáž se sedlovou střechou – Typ střechy A

Garáž se sedlovou střechou – Typ střechy B

So sedlovou strechou – typ A

So sedlovou strechou – typ B

Na první pohled zaujme kombinace dvojgaráže s přístavkem nebo řadové garáže bez
nebo s dělící mezistěnou. Sedlové garáže
vyrábíme s rovnou nebo trapézovou
obvodovou stěnou.
Útulně působí kombinace se sekčními vraty
(včetně elektrického ovládání vrat) a počasí
také nehraje roli.

Kombinácia ako dvoj alebo viac prvkové, s
alebo bez deliacich stien, to padne do očí.
Garáž so sedlovou strechou môže byť
vyhotovená s hladkou alebo Štrukturovanou
stenou. Samozrejme s komfortnou bránou
a motorom na diaľkové ovládanie.
Počasie Vás nemôže zaskočiť.

Garáž se sedlovou střechou:

Více inform
ací o
možnostech
kombinací
na str. 4-5
a 20-22.

■ samostatná garáž, dvojgaráž, řadové garáže
■ možnost přístavby garážového stání
■ provedení obvodové stěny: rovné / trapézové
■ výklopná vrata nebo sekční vrata,
s pohonem nebo bez pohonu

“... otázka estetiky ...“
“... otázka estetiky ...“

■ obvodové stěny s omítkou (výběr barev, str.7)
■ rozměry garáží se sedlovou střechou (možné jsou různé
kombinace rozměrů):šířka: 2,76 m – 5,94 m
hloubka: 5,52 m – 9,11 m
výška po hřeben střechy: 2,79 m – 3,75 m
sklon střechy: 26°
■ rozměry garáží s lomenou střechou
(možné jsou různé kombinace rozměrů):
šířka: 2,76 m – 3,38 m
hloubka: 4,62 m – 5,86 m
výška po hřeben střechy: 2,60 m
sklon střechy: 8,5°

Garáže so sedlovou strechou

Viac inform
ácii
na strane 45
a 20-22.

■ Jedno, dvoj alebo viacprvkové
■ Možná prístavba prístrešku
■ Steny hladké alebo štrukturované
■ Výklopné alebo sekčné brány, prípadne s motorom
■ Steny s farebnou omietkou (Voľba farieb str 7)

Náš typ:
Garáž s lomenou střechou (úhel pouhých 8,5°).
Ovšem k této garáži nelze přistavět garážové stání.

■ Veľkostné varianty od 2,76 m, od 5,94 m šírky od 5,52 m,
do 9,11 m dĺžky, a od 2,79 m do 3,75 m výšky Sklon
strechy: 26°
■ so štítovou strechou Veľkostné varianty
od 2,76 m do 3,38 m šírky od 4,62 m do 5,86 m dĺžky
a 2,60 m výšky Sklon strechy: 8,5°

Náš typ.
Garáže so štítovou strechou majú iba 8,5 ° sklon strechy.
Tu nie je možné pripojiť prístrešok.
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Garáže s obloukovou
střechou a přístavky

Garáže s oblúkovou
strechou a prístrešky
Neobvyklý tvar střechy je tím, co obvykle zaujme na první
pohled. To platí i pro obloukové střechy u garáží firmy
SIEBAU Raumsysteme. Způsob, jakým je tato oblouková
střecha vyráběna z kvalitní oceli, z ní dělá malé „stavební
umělecké dílo“. Zvlášť dobře se hodí do nově vznikajících
obytných čtvrtí, ale mohou vkusně vyniknout i mezi
stavbami tradiční architektury.
Garáže s obloukovou střechou jsou racionálním řešením
pro architekty, projektanty a stavaře, nabízející zajímavé
možnosti.

Unikátna konštrukcia strechy vždy veľmi dobre vyzerá.
Tak je to aj SIEBAU Raumsysteme garážach s oblúkovou
strechou. Oblúkové strechy vyrobené s vysokokvalitnej ocele
nachádzajú miesto v súčasnej architektúre, kde je
preferovaný oblúk, napr. v moderných sídliskách.
Oblúkové strechy garáží sú možnosťou pre projektantov
a architektov hľadajúcich racionálne riešenia.

N E O B V Y K L Ý T VA R .
N E Z V Y Č A J N É T VA RY.
Garáže, garážová stání nebo jejich kombinace. Garáž, prístrešok alebo kombinácia oboch.
Možností je mnoho.
Všetko je možné.
Ideálně jsme vyřešili odvádění vody ze střechy.
Dešťová voda stéká ke stranám a odtéká
okopovou rourou na přední nebo zadní
straně garáže.
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Dažďové systémy strechy sú ideálne riešené.
Dažďová voda je zbieraná po stranách a
zvedená samospádom do prednej časti.

Garáže a přístavky s obloukovou střechou
se dají využít i při výstavbě řadových garáží.
Ať už s mezistěnou nebo bez ní, garáž s
obloukovou střechou je víc než jenom garáž.
Program doplňků a příslušenství SIEBAU
Raumsysteme je vhodný i pro tento typ
garáží.

Garáže s oblúkovou strechou alebo prístrešky
možno tiež kombinovať.
S alebo bez priečkysú ideálne pre
kohokoľvek, kto chce viac než len
jednoduchú garáž.
Tu sa tiež hodí SIEBAU Raumsysteme
príslušenstvo.

“... otázka individuality ...“

“... otázka individuality ...“

Více inform
ací o
možnostech
kombinací
na str. 4-5
a 20-22.

Garáž s obloukovou střechou:
■ samostatná garáž, dvojgaráž, řadové garáže
■ možnost přístavby garážového stání
■ provedení obvodové stěny: rovné / trapézové
■ výklopná vrata nebo sekční vrata,
s pohonem nebo bez pohonu
■ obvodové stěny s omítkou (výběr barev, str.7)
■ barva laku střechy a vrat dle RAL
■ rozměry garáží:
šířka: 2,76 m resp. 2,97 m
hloubka: 5,44 m resp. 5,86 m
výška: od 2,47 m resp. 2,65 m

Garáže s oblúkovou strechou

Viac inform
ácii
na strane 45
a 20-22.

■ Jedno, dvoj alebo viacprvkové
■ Možná prístavba prístrešku
■ Steny hladké alebo štrukturované
■ Výklopné alebo sekčné brány,
prípadne s motorom
■ Steny s farebnou omietkou (Voľba farieb str 7)
Jedna z velmi dobře provedených možností:
Tato garáž se výborně hodí do okolního prostředí,
zvláště pak díky citlivě vybrané barvě a jemnému
zakulacení střechy.
Obzvlášť úspešný dizajn:
Garáž presne zapadá do prostredia.
Je možný výber farby strechy a brány.

■ Atiky a brány voliteľné v RAL farbách
■ Veľkostné varianty
od 2,76 m do 2,97 m šírky
od 5,44 m do 5,86 m dĺžky
a od 2,47 m do 2,65 m výšky
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Varianty garážových stání
Prístrešky - varianty
Důmyslně propracovaný systém garážových stání
SIEBAU Raumsysteme myslí na každý detail zastřešení.
Ať už jako přístavky ke garážím, nebo samostatné,
dvojité či řadové garážové stání, postavené vodorovně nebo příčně, dokonce s přístavbou pro nářadí kombinační varianty jsou téměř neomezené.
Podpěry se upevňují hmoždinkami k základové desce,
která je obvykle posazena na základových patkách a
po upevnění se ještě předláždí. Jde o čisté řešení,
které v kombinaci s širokou možností výběru barev pro
podpěry a okraje střech vytváří v konečném důsledku
pěkný dojem.

SIEBAU Raumsysteme pri výrobe prístreškov z ocele ide
do detailov. Ako jedno, dvoj, alebo viacprvkové, rovné
alebo šikmé, môžu byť aj s prístavbou skladu na
náradie, - takmer všetko, čo je možné. Upevňujú sa na
základové platne, ktoré je nutné pripraviť. Čisté riešenie,
skvelé farby stĺpov a atík strechy vytvárajú veľmi pekný
celkový dojem.

FLEXIBILNÍ Ř
ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY PŘ
Ř Í PA D Y.
F L E X I B I L N É R I E Š E N I E P R E V Š E T K Y P R Í PA D Y.
Jen u SIEBAU Raumsysteme lze podpěry
nastavit do požadované výšky pro vyrovnání
a doladění rozdílů v úrovni základu.
Podle potřeby je doladění možné v případě
potřeby kdykoliv i po delší době.

Iba v SIEBAU Raumsysteme:
nastaviteľné nohy stĺpov pre rôzne úrovne
podlahy, pre mierne kompenzácie nerovností
podlahy. Je to možné použiť aj pri neskorších
rekonštrukciách.

Dvojité garážové stání, u kterého nejsou nutné
prostřední podpěry, takže při vjezdu a výjezdu
má řidič dostatečný prostor pro manipulaci s
vozidlem.

Dvojprístrešok bez stredových stĺpov je obzvlášť
praktické rozhodnutie. Tento variant uľahčuje
príjazd a výjazd automobilov.
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Ocelová garážová stání jsou nadprůměrně odolná vůči
vlivům povětrnosti a dokonce i po letech téměř nemění
svůj vzhled.

Oceľové prístrešky sa vyznačujú odolnosťou voči
atmosferickým vplyvom a takmer nezmeneným vzhľadom
po dlhých rokoch.

Povrch se neodlupuje a nevyžaduje náročnou pravidelnou
údržbu (jako např. u stání ze dřeva). Auta tak zůstávají
dobře chráněna v zimě před sněhem a v létě před
horkými slunečními paprsky.

Na rozdiel od drevených prístreškov nie je nutná
pravidelná a nákladná ochrana pred snehom, ľadom,
teplom a dažďom.

Garážová stání:

Více inform
ací o
možnostech
kombinací
na str. 4-5
a 20-22.

■ samostatné garážové stání, dvojgarážové stání,
řadové garážové stání

“... otázka účinnosti ...“
“... otázka efektívnosti ...“

■ střecha: plochá / oblouková
■ stání s plochou střechou a přístavbou pro nařadí
■ obvodové stěny s omítkou (výběr barev, str. 7)
■ Barvy ploché střechy: podpěry lakované nebo s omítkou,
lakovaná atika
Barvy obloukové střechy: podpěry a štítový oblouk
lakované nebo s omítkou, lakované střešní prvky
■ barvy laku dle RAL
■ rozměry:
šířka: 2,47 m – 5,86 m
hloubka: 5,03 m – 8,96 m
výška: 2,11 m – 2,34 m

Prístrešky

Viac inform
ácií
na strane
6-7
a 20-22.

■ Jedno, dvoj alebo viacprvkové
■ Rovná alebo oblúková strecha
■ Prístrešok s rovnou strechou so skladom na náradie
■ Steny s farebnou omietkou (Voľba farieb str 7)
Proč vždy jenom ploché střechy?
SIEBAU Raumsysteme nabízí i ocelová garážová
stání s obloukovou střechou. Ploché a obloukové
střechy lze navíc elegantně kombinovat, jak to
dokládá i tento návrh řadového garážového stání.
Prečo len ploché strechy?
Niektoré SIEBAU Raumsysteme prístrešky majú aj
oblúkové strechy. Samozrejme, že je možné obe
varianty kombinovať.

■ Farebné rovné strechy: stĺpy lakované alebo s omietkou
Atika lakovaná Farebné oblúkové strechy stĺpy a oblúky
lakované alebo s omietkou
■ Všetko lakovanie vo farbe RAL
■ Veľkostné varianty
od 2,47 m do 5,86 m šírky
od 5,03 m do 8,96 m dĺžky
a od 2,11 m do 2,34 m výšky
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Speciální stavby
Vymyslet se dá ledacos a mnoho z toho také realizovat.

Špeciálne stavby
Veľmi veľa ich je realizovateľných.
Pokud zákazník nenajde v naši standardní nabídce svoji
velikost na míru, řešením je zvláštní konstrukce podle
potřeb a možností terénu. V tomto směru má SIEBAU
Raumsysteme letité zkušenosti a za sebou celou řadu
úspěšných projektů.Zákazník dostane před uplatněním
závazné objednávky podrobný nákres přístavku a
teprve po konečném odsouhlasení se tento nákres stává
závazným podkladem pro objednávku a realizaci
zakázky.

Ak štandardné rozmery nespĺňajú požiadavky, špeciálne
stavby sú často riešením. SIEBAU Raumsysteme má
špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami na takéto
projekty. Majiteľovi sa navrhne detailný výkres podľa jeho
ožiadaviek, až potom sa pristúpi k samotnej výrobe na
základe zmluvy.

O P R AV D U M Á M E I N D I V I D U Á L N Í Ř
ŘEŠENÍ.
INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA.
Pomocí standardních stavebních garážových prvků lze
vyřešit celou řadu stavebních oříšků, např. uzavřít stavební
mezery, nebo vyřešit parkování na šikmém pozemku.

Ak napríklad nie je dosť voľnej plochy a nie je možné
použiť štandardné rozmery, špeciálne stavby môžu byť
riešením.

Tato garáž nechrání auto jenom před vlivy počasí,
ale také svého majitele při večerním grilování.

Ak chcete chrániť nielen auto pred dažďom a
teplom v garáži, ale aj jeho majiteľa pri grilovaní.
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Garáže s plochou střechou a rovnou stěnou
lze vyrobit podle potřeb s přesností na milimetr.
To umožňuje stoprocentní využití prostoru.
Vrata se přizpůsobují v optimální velikosti
potřebám a požadavkům vzhledu a prostoru,
takže otevřená vrata umožní bezproblémový
vjezd a výjezd vozidel.

Garáže s hladkou stenou môžu byť podľa
požiadaviek vyrobené s milimetrovou presnosťou.
Tu je možné stopercentné využitie vlastného
pozemku.
Brány je tiež vyrobiť na mieru tak, aby čonajlepšie
spĺňali požiadavky na pohodlný vjazd do garáže.

9.237 mm

“... otázka profesionality ...“
“... otázka profesionality ...“
SIEBAU Raumsysteme je v neustálém kontaktu se
zákazníky a konstrukční návrhy tak co nejlépe
odpovídají jejich potřebám, jsou v souladu s
prostorovými možnostmi a navrhují optimální
estetické vzhledové řešení.
Tento přístřešek pro uskladnění palivového dříví byl
vytvořen v kombinaci standardních a zvláštních prvků
a přistavěn k sedlovégaráži SIEBAU Raumsysteme.
Celek působí harmonicky a přirozeně i s ohledem na
okolní prostředí.

Firma SIEBAU Raumsysteme je orientovaná na
zákazníkov, ktorý chcú optimálne využiť priestor
a hľadajú atraktívny dizajn.
Tu je prístrešok pre drevo na kúrenie, ale aj pre iné
veci skladované v štíte strechy. Je to vhodná adaptácia
výrobku SIEBAU Raumsysteme k už existujúcej stavbe.
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Sek ční vrata - motivy
Sekčné brány - motívy
Sekční vrata jsou v trendu a to nejlépe
i s automatickým otevíráním vrat
Siebau ATS 24. Vrata a systém
pohonu perfektně ladí podle normy
DIN EN 13241-1.
Všechna sekční vrata u garáží
SIEBAU jsou izolovaná, tvořená z
dvoustěnných sekcí, zateplena výplní
z polyuretanové tuhé pěny
(bez obsahu chlor-fluorovaných
uhlovodíků). Jsou stabilní a mají tichý
provoz. Pro možnost dalšího vstupu
jsou v případě požadavku k dispozici
i vhodné boční vedlejší dveře ve
stejném motivu.

Sekce vrat z oceli (další vzory na vyžádání)
Motívy sek ných brán (alšie na vyžiadanie)

velká lamela / Lamely

V súčasnom trende sú sekčné brány,
najlepšie súčasne s motorom ATS 24
na diaľkové ovládanie. Systém
SIEBAU ATS 24 je brána a motorová
jednotka dokonale pracujúca podľa
DIN EN 13241-1.
Všetky sekčné brány v SIEBAU
garážach sú izolované, systémom
polyuretánovej výplne a dvojitej
steny. Tie poskytujú vysokú stabilitu.
Pri druhom vstupe do garáže (dvere)
je k dispozícii rovnaký motív ako pri
garážovej bráne.

vodorovná drážka/Úzke riadky

prizmatický pás/Prizma

velká drážka/Široké riadky

kazeta/Kazety

Standardní barva:
bílá dle RAL 9016
Vzorník barev:
10 barev Super-Color
nebo volba dle RAL
Štandardné farby:
biela RAL 9016
Volite né: 10 Super-Color farieb RAL podľa Vášho výberu.

Důraz na kvalitu a bezpečnost - Znak vynikajúcej kvality
■ Bezpečnostní pojistka u vrat s pohonem:
Narazí-li vrata na překážku při zavírání,
vrata se automaticky zastaví a vyjedou nahoru.
■ Bezpečné zastavenie brány s pohonom:
Ak brána pri zatváraní narazí na seba menší
odpor, pohon sa zastaví a vráti bránu späť.

■ Bezpečnostní zámky proti sevření prstů:
Speciální konstrukce sekcí a vodicích kolejnic vrat
nabízejí optimální ochranu proti sevření prstů zevnitř
a zvenčí. Tažné lanko vrat je chráněno v bočních
kolejnicích. Vodicí kolejnice vrat jsou rovněž
vybaveny zábranou proti sevření prstů.

■ Bezpečnosť pre vaše prsty:
Špeciálna konštrukcia sekcií a závesov ponúkajú
optimálnu ochranu proti privretiu prstov zvonka aj
zvnútra. Rámy sú tiež vybavené ochranou proti
privretiu prstov.
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■ Sekce vrat: Plně izolované, dvoustěnné sekce
o různé tloušťce.
■ Sekcie brány: plne izolované, s dvojitou stenou
Sekcie v rôznych hrúbkach stien.

20 mm

45 mm

ISO 20

ISO 45

■ Utěsněné v celé ploše: Těsnění PTE chrání proti
ušpinění, zajišťují tepelnou izolaci mezi sekcemi
a chrání před bočním průvanem.
■ Tesnenia: Sekcie majú PTE-tesnenia, ktoré chránia
pred nečistotami, poskytujú tepelnú izoláciu medzi
sekciami a proti bočnému prúdeniu.
■ Kombinace s prosklením: Varianty kazet s
prosklením z akrylového skla (odolného proti
vlivům počasí) nebo z rázově odolného
polycarbonu.
■ Možnosti presklenia: varianty presklenia z akrylu
alebo polykarbonátu.

Výklopná vrata - motivy
Výklopné brány - motívy
• Vysoká odolnost vůči korozi díky lakování
a žárovému zinkování vratových křídel a
vodicich kolejnic vrat.
• Umělohmotná kolečka a dráha vedení
zaručují plynulý, lehký a tichý chod vrat.
• Pevná konstrukce vrat, profily z dutých
rámů a vyztužení vratového křídla šikmými
příčkami.
• Lehká obsluha s nejvyšším stupněm
zabezpečení funkčnosti díky souboru
3 pružin na každé straně.

Ocelové výplně vratových křídel (další vzory na vyžádání)

Rees

• Vysoká odolnosť proti korózii, pozinkovaná
výplň a zárubne.
• ľahký chod po plastových kolieskach v
koľajniciach zárubní
• Vysoká pevnosť priebežne zváraných
rámových profilov
• ľahká obsluha a vysoká spoľahlivosť,
pomocou 3-pružinového systému

Hagen

Kreuztal

Essen

Hamburg

Standardní barva: bílá dle RAL 9016
Další možnosti: 5 nabízených barev Super-Color nebo
volba dle RAL. Vrata s masivní dřevěnou výplní na vyžádání

ľŠtandardná farba: biela RAL 9016
Voliteľné farby: 5 Super-Color farieb alebo RAL farby podľa
vášho výberu. Brány z drevených panelovna vyžiadanie.

Vzorník barev Super-Color - Super–Color-farby

Elektrické ovládání vrat usnadňuje život
Elektrické ovládání vrat usnadňuje život

el.pohon
E-motor

Přijedete před garáž a dálkovým ovladačem otevřete garážová vrata. Elektrické ovládání vrat je
identické u výklopných vrat nebo sekčních vrat s otevíráním pod strop. SIEBAU Raumsysteme má
pro všechny typy garážových vrat vhodné automatické otevírání. Doporučujeme myslet na to už při
koupi garáže.

Automatický systém otevíraní vrat SIEBAU ATS 24.
Pohon se pohybuje ve vodicí kolejnici společně s
vraty. Automatické řízení je spolehlivě upevněno k
elektrickému panelu SIEBAU Raumsysteme.

Pomocou vysielača otvoríte Vašu garáž a pohodlne zaparkujete Vaše auto. Je úplne nepodstatné,
či je použitá výklopná alebo sekčná brána. SIEBAU Raumsysteme má pre všetky garážové systémy
ten správny pohon. To si môžete naplánovať priamo pri kúpe garáže.

Automatický systém sekčných brán SIEBAU ATS 24.
Motorová jednotka sa pohybuje v koľajniciach
brány. K nej je pripojená riadiaca jednotka SIEBAU
Raumsysteme Elektro-Kit.
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Zvláštní vybavení
Špeciálna výbava
Pro optimální přizpůsobení garáží různým účelům a
individuálním potřebám vyvinul SIEBAU Raumsysteme
speciální program s širokou nabídkou doplňků. Jde o
praktické prvky, které lze různě zkombinovat a vytvořit perfektní garáž.

SIEBAU Raumsysteme má rozvinutý program pre
dodatočné vybavenia jednotlivých garáží, ktoré sú
prispôsobené požiadavkám pre osobité použitie.
Praktické a konštruktívne prvky, ktoré v kombinácii
vytvárajú perfektný výsledok.

D E S C O M P O S A N T S I D É A U X P O U R U N E C O N C E P T I O N VA R I A B L E .
I D E A L C O M P O N E N T S F O R A VA R I A B L E D E S I G N .
Zvláštní vybavení pro ploché, sedlové a obloukové střechy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

exkluzivní vrata
postranní dveře
okna, resp. i s mříží
elektrické ovládání vrat
vnitřní omítka, doporučení: světlé barvy
odvádění vody ze střechy (zepředu, zezadu nebo uprostřed)
přepažení garáže příčkou pro úschovu nářadí (bez obrázku)

E
11
E
13

Nabídka pouze pro ploché střechy a garážová stání:
8. sklon střechy k přední straně
9. přední přístřešek garáže
10. ozdobný štít
11. zvýšená odolnost proti zatížení sněhem až 250kg/m2
12. antikondenzát, zabraňuje tvorbě kapek zevnitř na střeše
13. možnost zeleně na střeše

E
10

6E

3E

Nabídka pouze pro sedlové střechy a garážová stání:
14. zakrytí střešního podhledu

9E

Špeciálne vybavenia pre garáže s rovnou,
sedlovou a oblúkovou strechou:
Exkluzívne brány
Vedľajšie dvere
Okná s dekoráciou
El. pohony
Omietky: svetlé farby
Strešné odvodňovacie systémy
zadné, predné alebo vnútri
7. Zariadenia na uskladnenie (nie sú znázornené)
Iba pre garáže s rovnou strechou a prístrešky:
8. Sklon strechy dopredu
9. Predné predĺženie strechy
10. Trojuholníkový štít
11. Zvýšenie snehovej odolnosti 250 kg/m²
12. Antikondenzačný náter zabraňujúci tvorbe kvapiek na strope
13. Zatrávnenie strechy
Iba pre garáže so sedlovou strechou a prístrešky:
14. V štádiu medziproduktu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2E

1E

4E

5E

8E

E
12

E
14

Haly
Jsou univerzální, prostě „šité na míru“ Vašim potřebám.
S izolací nebo bez ní.

Halové systémy
Individuálne riešenia pre potreby zákazníkov
- všeobecne použiteľné. Neizolované alebo izolované.

Některá vozidla a přívesy jsou příliš velká na to, aby
se mohla zaparkovat ve standardních garážích. Pro
tyto potřeby má SIEBAU Raumsysteme speciální program pro všechna vozidla, která vyžadují nadstandardní průjezdnou výšku nebo šířku.
Možností je mnoho: přes obytné přívěsy, přívěsy na
převoz koní, lodě, sanitní vozy, komunální vozidla …
až po těžké návěsy. Každý si může vybrat.

Niektoré vozidlá a prívesy sú príliš veľké pre
štandardné garáže. Tu má SIEBAU Raumsysteme
špeciálny program pre autá, ktoré potrebujú veľkú
prejazdnú výšku alebo šírku.
Možnosť výberu je veľká. Pre karavány, konské prívesy,
lode, zásahové vozidlá, vozidlá pre komunálne
služby... až po ťažké návesy. Pre všetko sa nájde
miesto.

“... otázka bezpečnosti ...“
Montované haly jsou dodávané nejen jako
nezateplené, ale také ve variantě s izolací.
Střechy a obvodové stěny jsou v tomto
případě zhotoveny z ISO-desek s
polyuretanovou pěnovou výplní.
Je to ideální prostor pro průmysl, řemesla,
hasiče a jiné záchranné složky.

Tieto halové systémy môžu byť jednoplášťovéneizolované alebo Dvojplášťové-izolované.
Strecha a vonkajšie steny z ISO panelov sú
vyplnené polyuretánovou penou.
Sú ideálnym priestorom pre priemysel, remeslá, hasičov, iné záchranné organizácie, atď.
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Zahradní domky z oceli Typy A – D
Kvalitní, stabilní, s mnohostranným využitím a dlouhou životností.

Sklady na náradie z ocele Typ A - D
Trvalá hodnota skladov - stabilné, priestranné a všestranné.
SIEBAU zde sází na funkčnost a rozmanitost stavebních
prvků. V základní nabídce jsou čtyři různé typy staveb, dva
typy provedení obvodových stěn (trapézová / rovná) a
zákazník si určí uspořádání oken a dveří.
Potřebujete jiné „speciální“ řešení? Vyžádejte si naši nabídku zvláštních konstrukcí!

Základom SIEBAU-skladov je úžitkovosť a vysoká variabilita.
Máte na výber: po prvé, štyri veľkostné typy, po druhé, dva
druhy stien (štrukturovaná/rovná) a po tretie, rôzne usporiadanie dverí a okien.
Ak máte osobité požiadavky: pýtajte sa na špeciálne projekty.

DOBRÁ STŘECHA, PEVNÁ KONSTRUKCE.
D O B R É M Y Š L I E N K Y. V Y D A R E N É K O N Š T R U K C I E .
■

Zahradní domek s plochou střechou,
1-křídlé nebo 2-křídlé dveře a atika
po 3 stranách obvodu.

■

Sklad na náradie, ktorý je k dispozícii s
jedno alebo dvoj-krídlovými dverami a s
troma dielami Atiky.

■

Velmi stabilní a prostorná konstrukce:
vnitřní výška 2 m, odolnost proti zatížení
sněhem 125 kg/m2.

■

Extrémne stabilný a priestranný: 2m
výšky, snehové zaťaženie 125 kg/m2

■

■

Dobré zajištění vůči vloupání,
bezpečnostní zámek a cylindrická vložka.

Chránený bezpečnostným zámkom a
proficylindrom.

■

■

Na přání s oknem, mřížkou a k dodání s
hnědým (podobný RAL 8014) nebo bílým
umělohmotným střešním žlabem.

Na želanie s oknom, s okrasnou riežkou
a hnedým(RAL 8014) alebo bielym
plastovým odkvapom.

■

■

Nevyžaduje náročnou údržbu, omítka je
odolná vůči vlivům povětrnosti,
poplastované střešní plechy (atika) a
kvalitní zakrytí střechy.

ľahká údržba vďaka dekoračnej
omietke, plastovým krytom spojovacieho
materiálu (na atike), a vysokokvalitnému
materiálu strechy.
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Provedení D4
Hnědá atika (podobná RAL 8014)
Barva omítky: tmavě zelená

Typ D4
Atika hnedá(RAL 8014)
Dekor tmavozelený

Provedení A1 – Typ A1
Hnědá atika (podobná RAL 8014)
Barva omítky: bílá

Provedení B4 – Typ B4
Hnědá atika (podobná RAL 8014)
Barva omítky: tmavě zelená

Provedení C4 – Typ C4
Bílá atika
Barva omítky: pastelově žlutá

Atika hnedá (RAL 8014)
Dekor: biely

Atika hnedá(RAL 8014)
Dekor: tmavozelený

Atika biela
Dekor: pastelovožltý

Zahradní domek
Typ MZH Za výhodnou cenu.
Sklad na náradie Typ MZH Cenová alternatíva.
■

Zahradní domek s plochou
střechou, 1-křídlé dveře a
3-stranná obvodová atika.

■

Sklad na náradie, s jedno
krídlovými dverami a
s trojdielnou Atikou.

■

Střecha a obvodové stěny z
kvalitní ocelové konstrukce (výrobní
technologie žárového zinkování s
přídavkem hliníku, která je 5 až
6-krát odolnější než konstrukce po
obyčejném žárovém zinkování).

■

Strešné a stenové prvky zo
stabilnej, ušľachtilej ocele - s 5až 6-krát dlhšou trvanlivosťou
než obyčajný pozink.

■

Obzvlášť stabilná konštrukcia.

■

Snehové zaťaženie 125 kg/m2

■

Priaznivá cena a jednoduchá
údržba.

■

Velmi stabilní stavba.

■

Odolnost proti zatížení sněhem
125 kg/m2.

■

Příznivá pořizovací cena a nízké
udržovací náklady.
Provedení MZH 2 –
Typ MZH 2 pozinkované
s plochou střechou, pozink

Provedení MZH 2 – Typ MZH 2
s plochou střechou a povrchová úprava
práškovým lakováním, zelená barva

steny

so zelenou steny omietkou

Typ A-D, Typ MZH:
Podokapní žlab k dodání za příplatek.
Typ A-D, typ MZH:
dažďový systém za príplatok

Zahradní domky s
obloukovou střechou

Obdélník a oblouk v praktické kombinaci.

Sklad na náradie s
oblúkovou strechou
Štvorcový. Praktický. Zaoblený.

■

■

■

2-křídlé dveře, průchodné křídlo s
mechanickým otevíráním (pravé
DIN) a se zámkem, levé křídlo
zajištěné mechanickou západkou.
Chytrý design, k dostání i v
provedení jako dvojdomek,
popřípadě řadové domky.
Střecha a obvodové stěny z kvalitní
ocelové konstrukce (výrobní techno
logie žárového zinkování s
přídavkem hliníku).
Povrchový vzor - svislá drážka.

■

Vysoce kvalitní značkový
bezpečnostní zámek s cylindrickou
vložkou chráněnou proti odvrtání.

■

Výběr z 8 barev venkovní omítky.

■

Střecha a dveře lakovány ve 2
barvách: platinová šedivá (RAL
7036) a modrá (RAL 5015).

■

Dvojkrídlové dvere, pravé krídlo
so zámkom, ľavé so závorou.

■

Opticky atraktívny dizajn, s
možnosťou pripojenia ďalších
modulov.

■

Strešné a stenové prvky sú z
ušľachtilej ocele zvisle členené.

■

Vysokokvalitný bezpečnostným
zámkom s profi-cylindrom.

■

8 druhov omietkových farby.

■

de temps!
Installé en peu
e stavebnú
Informácie pr ) získate
dy
la
ák
prípravu(z
a.
od nás zdarm

Strecha a dvere lakované
v platinovošedej(RAL 7036) alebo
v azúrovej(RAL 5015) farbe.
Provedení BAS 21 – Prevedenie BAS 21
Střecha a vrata, platinově šedivý lak.
Omítka obvodové stěny: bílá.

Obrázok Strecha a brána platinovošedá,
steny biela omietka

25

Vnitřní vybavení
Interiérové systémy
Vnitřní vybavení SIEBAU Raumsysteme udržuje
pořádek. Kromě aut se v garáží uskladňují často
i kola, autopříslušenství, zahradní nářadí a náčiní
atd.
Má proto smysl řešit vnitřní uspořádání prostoru
komplexně a využít každý jeho centimetr, a to bez
šroubů! Jednotlivé upevňovací prvky se buďto
pověsí nebo zasunou. Základní opěra úložného
systému se rovněž nešroubuje, ale zasune se
nahoře a dole do garážové stěny. Flexibilní vnitřní
vybavení lze kdykoliv uspořádat podle aktuální
potřeby.

S interiérovými systémami SIEBAU Raumsysteme je v
garážach poriadok. Často je v garážach vedľa auta
záhradnícke náradie, autodoplnky, bicykle, atď.
Pomocou interiérových systémov sa dá optimálne
využiť každý voľný centimeter. A to bez
spojovacieho materiálu. Jednotlivé prvky sú buď
zavesené alebo zatlačené do horných alebo dolných
častí garážových stien, nie sú priskrutkované. Ich
usporiadanie môže byť kedykoľvek zmenené.

PERFEKTNÍ ÚLOŽNÝ SYSTÉM.
P E R F E K T N E PA S U J Ú C E K O M P O N E N T Y.
Systémová podpěra

Základní podpěrný prvek, na který lze upevnit: : adaptérovou lištu,
rameno regálu, držák pneumatik, polici nebo regálový koš.
Upevnění: zasouvání pod úhlem za vrchní a spodní část stěny
bez šroubování.
Bez obrázku: : Systémová podpěra pro plochou stěnu s
našroubovatelným upínacím adaptérem.

Nosný systému
Základné prvky pre inštaláciu: adaptačná lišta, držiak regálov,
držiak na pneumatiky, stojan koša.
Montáž: zasúvací systém - v hornej a dolnej časti steny bez
spojovacieho materiálu.
Bez obrázku: Podpora pre ploché steny bezskrutkovým systémom,
montážny adaptér.

Adaptérová lišta*
Základní prvek pro upevnění: držáku nářadí a univerzálního
držáku.
Rozměry: 1000 x 52 mm (délka x šířka)
Upevnění: K zasunutí do systémové podpěry.
Držáky se dají v podpěře posunovat.

Adaptačná lišta*
Základné prvky: držiak na náradie, univerzálny držiak
Veľkosť: 1000x52 mm (dĺžkaxšírka)
Montáž: zastrčenie adaptačnej lišty do nosnej lišty.
* Pri týchto prvkoch sú nutné min. 2 nosné systémy
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Držák na nářadí

Držák pneumatik

Praktické držení nářadí s násadou jako např.
košťata, lopaty, rýče atd.
Upevnění: : zasunutí do adaptérové lišty.

K uskladnění pneumatik, ráfků, vodních hadic atd.
Rozměr: 215 mm (hloubka)
Upevnění: zasunutí do adaptérové lišty.

Držiak na náradie

Držiak na pneumatiky

Praktický držiak na náradie ako
napríklad metly, lopaty, rýle.
Montáž: bezproblémové vloženie do adaptéra.

Pre skladovanie pneumatík, diskov, hadíc, atď.
Rozmery: 215 mm (hĺbka)
Montáž: nasunutie do nosnej lišty.

Univerzální držák

Police*

Rozměr: 210 mm (hloubka)
Upevnění: : zasunutí do adaptérové lišty.

Rozměr: 590 x 305 mm (šířka x hloubka)
Upevnění: zasunutí do adaptérové lišty.

Univerzálny držiak

Držiak regálov*

Rozmery: 210 mm (hĺbka)
Montáž: bezproblémové vloženie do adaptéra.

Rozmery: 590 x 305 mm
Montáž: nasunutie do nosnej lišty.

Rameno regálu

Regálový koš*

K upevnění prken, žebříků atd.
Hloubky upevnění: 100 mm (1.provedení),
200 mm (2.provedení), 300 mm (3.provedení)
Upevnění: zasunutí do adaptérové lišty.

Rozměr: 590 x 290 mm (šířka x hloubka)
Upevnění: zasunutí do adaptérové lišty.

Držiak na poličky*
Rozmery: 590 x 290 mm
Montáž: nasunutie do nosnej lišty.

Držiak regálov
Pre uchytenie regálov, rebríky, atď
Verzie hĺbok: 100 mm (1. verzia),
200 mm (2. verzia), 300 mm (3. verzie)
Montáž: nasunutie do nosnej lišty.

“... otázka dokonalosti ...“
“... otázka dokonalosti ...“
Držák na kola*

Stropní držák (1 pár)

Rozměry: 1000 mm (hloubka), šířka odpovídá
vnitřní šířce garáže
Upevnění: zasunutí do systémové podpěry.

Rozměry: 470 x 175 / 155 mm
(šířka x výška vpředu / vzadu)
Upevnění: zašroubování do střešní vaznice.
Nutné vyvrtat díry.

Uchytenie bicyklov*
Zloženie: nosná lišta, adaptér a variabilný káblový
držiak, vhodný pre všetky veľkosti kolies.
Montáž: nasunutie do nosnej lišty.

Stropné držiaky (pár)
Rozmery: 470 x 175/155 mm (šírka x výška vpredu/vzadu)
Montáž: do nosníkov strechy, nutné vŕtanie.

Stěna z děrovaného plechu

Rameno stropního regálu

S 8 držáky pro malé nářadí a náčiní.
Předvrtané otvory pro 28 držáků.
Rozměr: 662 x 440 mm (výška x šířka)
Upevnění: lze vestavit do bočních dveří – nelze
zasunout do systémové podpěry.

Rozměry: 1000 mm (hloubka),
šířka odpovídá vnitřní šířce garáže
Upevnění: zavěšení na stěnové díly.

Bez zobrazení: Další příslušenství se skládá ze sady:
po 2 ks nástěnných závěsných háků: 50, 100 a 160
mm a z 2 ks dvojitých háků 100 mm.

Podstropová polica

(bez výplně)

(bez výplne)

Rozměry: 1000 mm (hĺbka), šírka podľa typu garáže
Montáž: uchytenie na steny Garáže.

Stenový držiak
osemdielny držiak pre malé náradie
Rozmery: 662 x 440 mm (výška x šírka)
Montáž: inštaláciu na dvere - nie je možná inštalácia
do zasúvacieho systému.
Bez obrázku: Prídavný set:
2x háky na stenu 50, 100 a 160 mm;
a 2 dvojité háky 100 mm

* pro tyto upevňovací prvky je nutné instalovat 2 systémové podpěry.
* Na tieto prvky sú nutné najmenej 2 nosné lišty.
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STANDARDNÍ GARÁŽE – PLOCHÁ STŘECHA – TRAPÉZOVÁ KONSTRUKCE STĚNY S VNĚJŠÍ OMÍTKOU
ŠTANDARDNÉ GARÁŽE – ROVNÁ STRECHA – ŠTRUKTUROVANÉ STENY S OMIETKOU
Nástavbový

Vnější rozměry garáže
Vonkajšie rozmery
Šířka cca. (m)
Šírka v m.

2,55

2,76

Hloubka cca. (m)
Dĺžka v m.

Samostatná garáž Nástavbová garáž
přístřešek pro auto
Samostatná garáž Prístavba-garáž
Prístavba-prístrešok

Výška cca. (m)
Výška v m.

FDS/FDF-A45A

FDC-A45G

5,03

FDS/FDF-A50E

FDS/FDF-A50A

FDC-A50G

FDS/FDF-A52E

FDS/FDF-A52A

FDC-A52G

FDS/FDF-A55E

FDS/FDF-A55A

FDC-A55G

5,86

FDS/FDF-A60E

FDS/FDF-A60A

FDC-A60G

6,89

FDS/FDF-A70E

FDS/FDF-A70A

FDC-A70G

5,03

FDS/FDF-D50E

FDS/FDF-D50A

FDC-D50G

5,24

FDS/FDF-D52E

FDS/FDF-D52A

FDC-D52G

5,44

FDS/FDF-D55E

FDS/FDF-D55A

FDC-D55G

FDS/FDF-D60E

FDS/FDF-D60A

FDC-D60G

5,24
5,44

2,16

2,16

6,89

FDS/FDF-D70E

FDS/FDF-D70A

FDC-D70G

5,44

FDS/FDF-H55E

FDS/FDF-H55A

FDC-H55G

FDS/FDF-H60E

FDS/FDF-H60A

FDC-H60G

6,89

FDS/FDF-H70E

FDS/FDF-H70A

FDC-H70G

7,93

FDS/FDF-H80E

FDS/FDF-H80A

FDC-H80G

FDS/FDF-H90E

FDS/FDF-H90A

FDC-H90G

FDS/FDF-L55E

FDS/FDF-L55A

FDC-L55G

FDS/FDF-L60E

FDS/FDF-L60A

FDC-L60G

FDS/FDF-L70E

FDS/FDF-L70A

FDC-L70G

FDS/FDF-L80E

FDS/FDF-L80A

FDC-L80G

FDS/FDF-L90E

FDS/FDF-L90A

FDC-L90G

5,44

FDS/FDF-O55E

FDS/FDF-O55A

FDC-O55G

5,86

FDS/FDF-O60E

FDS/FDF-O60A

FDC-O60G

FDS/FDF-O70E

FDS/FDF-O70A

FDC-O70G

FDS/FDF-P55E

FDS/FDF-P55A

FDC-P55G

FDS/FDF-P60E

FDS/FDF-P60A

FDC-P60G

8,96

2,34

2,34

5,44
5,86

2,34

6,89
7,93
8,96

2,97

2,34

2,51

6,89
5,44
2,97

5,86

2,72

6,89

FDS/FDF-P70E

FDS/FDF-P70A

FDC-P70G

5,44

FDS/FDF-R55E

FDS/FDF-R55A

FDC-R55G

5,86
3,38

FDS/FDF-R60E

FDS/FDF-R60A

FDC-R60G

6,89

FDS/FDF-R70E

FDS/FDF-R70A

FDC-R70G

7,93

FDS/FDF-R80E

FDS/FDF-R80A

FDC-R80G

8,96

2,34

2,34

5,44
4,00

Typ

FDS/FDF-A45E

5,86

2,97

Typ

4,62

5,86

2,76

Typ

5,86
6,89

2,34

FDS/FDF-R90E

FDS/FDF-R90A

FDC-R90G

FDS/FDF-N55E

FDS/FDF-N55A

FDC-N55G

FDS/FDF-N60E

FDS/FDF-N60A

FDC-N60G

FDS/FDF-N70E

FDS/FDF-N70A

FDC-N70G

Sv. průjezd vrat
Svetlosť prechodu
Šířka cca. (m)
Šírka v m.

Výška cca. (m)
Výška v m.

2,10

1,84

2,35

1,84

2,35

2,02

2,55

2,02

2,55

2,15

2,55

2,40

2,80

2,02

2,80

2,02

Přesah střechy je u všech typů 5 cm nad vraty a 7 cm vzadu. Boční střešní atiky jsou opatřeny dodatečným lemováním proti dešti o šířce 2,5 cm.
Na požádání lze také dodat garáž bez tohoto lemování (za příplatek). Střešní atiky jsou na třech stranách. Barva: tmavě hnědá, bílá.
The eaves projection for all types is 5 cm above the door and 7 cm at the rear. The lateral barge boards are provided with an additional 2.5 cm
rain deflection flashing. On request, they are also supplied without these flashings (without an additional charge). Barge boards are provided on
three sides, colour: dark brown or traffic white.

Info

Přední a zadní sloupky nástavbových přístřešků jsou ustoupeny o 1,10 m a opatřeny polovičními základovými deskami (pro další podrobnosti viz
"Informace o přístřešcích pro auta s obloukovými střechami standardní konstrukce"). Výška sloupků je také přizpůsobena výšce příslušného typu
garáže. Pokud mají být základové desky zadlážděny či zaasfaltovány, musí se výška sloupků zvětšit, viz "Dodatečné vybavení pro garáže a
přístřešky s plochou střechou". Prosíme o uvedení hodnoty takovéhoto zvětšení.

Pri všetkých typoch presahujú strešné dielce v prednej časti nad bránou 5 cm a 7 cm vzadu. Na bočných stranách je presah 2,5 cm. Na vyžiadanie sú tiež dodávané bez týchto presahov (bez ďalších poplatkov). Atiky (3-dielne) sú k dispozícii vo farbách: tmavo hnedá alebo biela.
Predné a zadné stĺpiky prístreškov sú zapustené 1,10 m, a sú vybavené polovičnými doskovými konzolami (viac informácií prístrešky s oblúkovou
strechou-štandard). Výška stĺpika je vždy prispôsobená výške garáže. Ak je plánovaná dlažba, výšku stĺpikov je potrebné zvýšiť, pozrite "Ďalšie
vybavenie pre garáže a prístrešky. Uveďte zvýšenie výšky.
Další rozměry na poptávku. / Iné rozmery na vyžiadanie.
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VELKÉ GARÁŽE – PLOCHÁ STŘECHA – S VNĚJŠÍ OMÍTKOU
VEĽKÉ GARÁŽE – ROVNÁ STRECHA – STENY S OMIETKOU
Vnější rozměry garáže
Vonkajšie rozmery
Šířka cca. (m)
Šírka v m.

Hloubka cca. (m)
Dĺžka v m.

Trapézová konstrukce stěny
Štrukturované steny
Výška cca. (m)
Výška v m.

Typ

5,44
5,86

2,46

6,89

5,45

7,93

2,50

8,96
5,44
5,86

5,86

2,46

6,89

Sv. průjezd vrat
Svetlosť prechodu

Rovná konstrukce stěny
Hladké steny

Šířka cca. (m)
Šírka v m.

Typ

FDS-U55D

FDF-U55D

FDS-U60D

FDF-U60D

FDS-U70D

FDF-U70D

FDS-U80D

FDF-U80D

FDS-U90D

FDF-U90D

FDS-V55D

FDF-V55D

FDS-V60D

FDF-V60D

FDS-V70D

FDF-V70D

Výška cca. (m)
Výška v m.

5,22

2,06

5,63

2,06

Dle informací uvedených v části "Standardní garáže – Plochá střecha".

Info
Ako info Štandardné garáže – rovná strecha

EXTRA VYSOKÉ GARÁŽE – PLOCHÁ STŘECHA – TRAPÉZOVÁ KONSTRUKCE STĚNY S VNĚJŠÍ OMÍTKOU
EXTRA-VYSOKÉ GARÁŽE – ROVNÁ STRECHA – ŠTRUKTUROVANÉ STENY S OMIETKOU
Vnější rozměry garáže
Vonkajšie rozmery
Šířka cca. (m)
Šírka v m.

Hloubka cca. (m)
Dĺžka v m.

Trapézová konstrukce stěny
Štrukturované steny
Výška cca. (m)
Výška v m.

6,75
8,41

3,44

3,38

10,04

Sv. průjezd vrat
Svetlosť prechodu

Rovná konstrukce stěny
Hladké steny

Typ

Typ

FDS-T68E

FDS-T68A

FDS-T84E

FDS-T84A

FDS-T100E

FDS-T100A

Šířka cca. (m)
Šírka v m.

Výška cca. (m)
Výška v m.

2,71

2,83

Standardní konstrukce se sekčními vraty, barva bílá, v ostatních ohledech jako u části "Standardní garáže – Plochá střecha".

Info
Štandardné prevedenie so sekčnou bránou, farba biela, iné detaily info "Štandardné garáže – Rovné strechy".

GARÁŽE SE SEDLOVOU STŘECHOU – ŠTÍT SEDLOVÉ STŘECHY NAD VRATOVOU STĚNOU – S VNĚJŠÍ OMÍTKOU
GARÁŽE SO SEDLOVOU STRECHOU – ŠTÍT NAD BRÁNOU – STENY S OMIETKOU
Vnější rozměry garáže
Vonkajšie rozmery

Trapézová konstrukce stěny
Štrukturované steny

Rovná konstrukce stěny
Hladké steny

Typ

Typ

SAS-L60E

SAF-L60E

SAS-L70E

SAF-L70E

SAS-L80E

SAF-L80E

9,11

SAS-L90E

SAF-L90E

5,94

SAS-L60D

SAF-L60D

SAS-L70D

SAF-L70D

SAS-L80D

SAF-L80D

SAS-L90D

SAF-L90D

Sv. průjezd vrat
Svetlosť prechodu
Počet vrat

Šířka cca. (m)

Hloubka cca. (m)

Šírka v m.

Dĺžka v m.

Výška cca. (m) Výška hřebenu (m)
Výška v m.

Výška hrebeňa

5,94
2,97

5,94

7,04
8,08

7,04
8,08
9,11

2,30

2,30

3,02

3,75

Počet brán

Šířka cca. (m) Výška cca. (m)
Výška v m.
Šírka v m.

1x

2,55

2,02

2x

2,55

2,02

Sklon střechy je 26 stupňů. Standardní krytina: Trapézové profily bez barevného nátěru. Vnější prvky štítu přesahují stěny o cca. 4 cm. Přesah střešní
atiky je 13 nebo 18 cm podle typu garáže. Přesah střechy v prostoru okapu je mezi 23 a 28 cm, také podle typu garáže. Střešní atika má stejnou
barvu jako střešní krytina. Pokud nemají trapézové střešní díly žádný barevný nátěr, boční střešní atiky se dodávají v barvě tmavě hnědé nebo bílé.

Info

Strecha so sklonom 26 stupňov. Štandardný profil: lichobežníkový profil bez farebného náteru. Vonkajší rozmer štítu strechy presahuje asi 4 cm cez
steny vpredu a vzadu. Na bokoch garáže je presah 13 alebo 18 cm, v závislosti od typu garáž. Presah garáže v oblasti odkvapov je medzi 23 a 28
cm, tiež v závislosti od typu garáže. Atika má rovnakú farbu ako strešná krytina. Ak trapézové plechy pre zastrešenie nemajú žiadnu farebnú úpravu,
atika bude dodávaná v tmavohnedej alebo v bielej úprave.
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GARÁŽE SE SEDLOVOU STŘECHOU – ŠTÍTY SEDLOVÉ STŘECHY NAD BOČNÍMI STĚNAMI – S VNĚJŠÍ OMÍTKOU
GARÁŽE SO SEDLOVOU STRECHOU – VYŠŠIE STENY – STENY S OMIETKOU
Vnější rozměry garáže
Vonkajšie rozmery
Šířka cca. (m)
Šírka v m.

Hloubka cca. (m)

Výška cca. (m)

Dĺžka v m.

Výška v m.

Trapézová konstrukce stěny
Štrukturované steny

Rovná konstrukce stěny
Hladké steny

Sv. průjezd vrat
Svetlosť prechodu

Typ

Počet vrat Šířka cca. (m) Výška cca. (m)
Výška v m.
Počet brán Šírka v m.

Výška hřebenu

Typ

(m)
Výška hrebeňa

Dvojgaráž / Dvojgaráž
5,94

5,94

2,30

3,75

SBS-L60D

SBF-L60D

2x Tor

2,55

2,02

1x Tor

2,55

2,02

Nástavbová garáž / prístavba garáže
5,94

2,97

2,30

SBS-L60A

3,75

SBF-L60A

Pro oddělení prostorů u nástavbových garáží je třeba dělicích příček nebo dělicích vazníků, jak je uvedeno v části "Dodatečné vybavení pro garáže
se sedlovou střechou". Viz také informace "Garáže se sedlovou střechou – štít nad stěnou do níž budou instalována vrata".

Info
Pre zabezpečenie separácie pri prístavbách garáží, je nutné namontovať deliacu priečku "Dodatočné vybavenie pre štítové steny garáže".
Pozrite tiež informácie "štítové steny garáže - štítové steny nad bránami.

GARÁŽE SE SEDLOVOU STŘECHOU – KOMBINACE GARÁŽE A PŘÍSTŘEŠKU PRO AUTO – S VNĚJŠÍ OMÍTKOU
GARÁŽE SO SEDLOVOU STRECHOU – KOMBINÁCIE GARÁŽÍ A PRÍSTREŠKOV – STENY S OMIETKOU
Vnější rozměry garáže
Vonkajšie rozmery

Šířka cca. (m)
Šírka v m.

Hloubka cca. (m)

Výška cca. (m)

Dĺžka v m.

Výška v m.

Trapézová konstrukce stěny
Štrukturované steny

Výška hřebenu

Typ

(m)

Sv. průjezd vrat
Svetlosť prechodu

Rovná konstrukce stěny
Hladké steny

Počet vrat
Počet brán

Typ

Výška hrebeňa

Šířka cca. (m) Výška cca. (m)
Výška v m.
Šírka v m.

Štít sedlové střechy nad vratovou stěnou / štíty vpredu a vzadu
5,94

5,94

2,30

3,75

SAS-L60K

SAF-L60K

1/3

2,61

2,00

1/3

2,61

2,00

Štíty sedlové střechy nad bočními stěnami / štíty na bokoch
5,94

5,94

2,30

3,75

SBS-L60K

SBF-L60K

Pro informace o přesahu v oblasti střešní atiky a okapu jakožto i pro informace o krytině viz "Garáže se sedlovou střechou – štít sedlové střechy nad vratovou
nebo boční stěnou." Přístřešek je vybaven třemi (pro délku do 7,04 m) nebo čtyřmi sloupky (pro délku nad 7,04 m). Vnější sloupky s rohovými základovými deskami jsou v rozích. Ostatní sloupky jsou opatřeny polovičními základovými deskami. Žádné úpravy výšky nejsou možné. Garáže typu SAS/SAF jsou opatřeny mezistropem nad plochou přístřešku přístupným z prostoru garáže. U typů SBS/SBF je prostor přístřešku oddělen od prostoru garáže uzavřeným štítovým prvkem a
otevřen nahoru do prostoru hřebenu. Výška sloupků je vždy přizpůsobena výšce příslušného typu garáže. Pokud mají být základové desky zadlážděny či zaasfaltovány, musí se výška sloupků zvětšit, viz "Dodatečné vybavení pro garáže se sedlovou střechou". Prosíme o uvedení hodnoty takovéhoto zvětšení.

Info
Pri plánovaní strešných odkvapov pozrite informácie "garáže so sedlovou strechou - štítové steny nad dverami alebo bočnými stenami"
Prístrešok je dodávaný s 3 (do dĺžky 7,04 m), alebo so 4 stĺpikmi (dĺžka viac ako 7,04 m). Vonkajšie stĺpy s doskovou konzolou sú umiestnené v rohoch.
Ostatné stĺpiky sú dodávané s polovičnými konzolami. Výškové úpravy nie sú možné. Typ SAS / SAF garáží sú dodávané so stropnou konštrukciou nad
parkovacím miestom. V prípade typov SBS / SBF je parkovacie miesto oddelené od priestoru garáže štítovým prvkom. Výška stĺpikov je vždy prispôsobená
výške garáže. Ak je plánovaná dlažba, výšku stĺpikov je potrebné zvýšiť, pozrite "Ďalšie vybavenie pre garáže a prístrešky. Uveďte zvýšenie výšky.

GARÁŽE S OBLOUKOVOU STŘECHOU - TRAPÉZOVÁ KONSTRUKCE STĚNY S VNĚJŠÍ OMÍTKOU
GARÁŽE S OBLOU STRECHOU – ŠTRUKTUROVANÉ STENY S OMIETKOU
Nástavbový
Samostatná garáž Nástavbová garáž
přístřešek pro auto
Samostatná garáž Prístavba garáže
Prístavba prístrešku

Vnější rozměry garáže
Vonkajšie rozmery
Šířka cca. (m)
Šírka v m.

2,97

Hloubka cca. (m)
Dĺžka v m.

Výška cca. (m)

5,86

2,65

Výška v m.

Sv. průjezd vrat
Svetlosť prechodu

Typ

Typ

Typ

Šířka cca. (m)
Šírka v m.

Výška cca (m)
Výška v m.

BGS-L60E

BGS-L60A

BGC-L60G

2,55

2,02

Přesah střechy u všech typů je 15 cm vpředu i vzadu. Boční střešní atiky nemají lem proti dešti. Standardní krytina je vyrobena z polokruhových vlnitých
plechů bez barevného potahu. Štítové prvky s omítkou, okraje štítů a boční střešní atiky se dodávají se základním nátěrem v tmavě hnědé nebo bílé barvě.
Každá jednotka má vnitřní plastový dešťový žlab po obou stranách (hnědý nebo bílý). Dešťové svody jsou umístěny na vnější straně. Přední a zadní sloupky
nástavbových přístřešků jsou ustoupeny o 1,10 m a opatřeny polovičními základovými deskami (pro další podrobnosti viz "Informace o přístřešcích pro auta
s obloukovými střechami, standardní provedení"). Výška sloupků je vždy přizpůsobena výšce příslušného typu garáže. Pokud mají být základové desky zadlážděny či zaasfaltovány, musí se výška sloupků zvětšit, viz "Dodatečné vybavení pro garáže a přístřešky s plochou střechou". Prosíme o uvedení hodnoty
takovéhoto zvětšení.

Info
Strecha pri všetkých typoch presahuje 15 cm na prednej aj zadnej strane. Štandardná strecha je vyrobená z oblého vlnitého plechu s farebnou úpravou.
Steny sa dodávajú s omietkou, atika sa dodáva v tmavohnedom alebo bielom prevedení. Každá atika má vo vnútri plastový dažďový systém na oboch
stranách (hnedý alebo biely), ktoré sa zbiehajú pod predným štítom. Predné a zadné stĺpiky prístavieb prístreškov sú zapustené 1,10 m, s poloblúkovými
štítmi (pozrite "Informácie Prístrešky s oblou strechou v štandardnom prevedení." Výška stĺpikov je vždy prispôsobená výške garáže.
Ak je plánovaná dlažba, výšku stĺpikov je potrebné zvýšiť, pozri "Ďalšie vybavenie pre garáže a prístrešky s rovnou strechou ".
Uveďte zvýšenie výšky.
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Další rozměry na poptávku / rozměry pro zahradní přístřešky na poptávku.
Iné rozmery na vyžiadanie / rozmery pre záhradné prístrešky na vyžiadanie.

MONTOVANÉ HALY, JEDNOSTĚNNÁ KONSTRUKCE, Výška cca. 3,5 m / Výška cca. 4,5 m
MODULY HÁL, NEIZOLOVANÉ HALY, Výška 3,5 m / Výška 4,5 m
Šířka cca. (mm)
Šírka v mm.

3847

5089

6124

Hloubka cca. (mm)
Dĺžka v mm.

Výška cca. (mm)
Výška v mm.

Samostatné haly Typ
Samostatný modul Typ

Nástavbové haly Typ
Prístavba Typ

6331

4066/3873 - 4896/4703

KH 403 - KH 4403

KH 403/E - KH 4403/E

8401

4066/3810 - 4896/4640

KH 404 - KH 4404

KH 404/E - KH 4404/E

10471

4066/3747 - 4896/4577

KH 405 - KH 4405

KH 405/E - KH 4405/E

12541

4066/3684 - 4896/4514

KH 406 - KH 4406

KH 406/E - KH 4406/E

6331

4066/3873 - 4896/4703

KH 503 - KH 4503

KH 503/E - KH 4503/E

8401

4066/3810 - 4896/4640

KH 504 - KH 4504

KH 504/E - KH 4504/E

10471

4066/3747 - 4896/4577

KH 505 - KH 4505

KH 505/E - KH 4505/E

12541

4066/3684 - 4896/4514

KH 506 - KH 4506

KH 506/E - KH 4506/E

6331

4066/3873 - 4896/4703

KH 603 - KH 4603

KH 603/E - KH 4603/E

8401

4066/3810 - 4896/4640

KH 604 - KH 4604

KH 604/E - KH 4604/E

10471

4066/3747 - 4896/4577

KH 605 - KH 4605

KH 605/E - KH 4605/E

12541

4066/3684 - 4896/4514

KH 606 - KH 4606

KH 606/E - KH 4606/E

Sv.průjezd vrat
cca. (mm)
Rozmery brány

3000/3200
3000/4030

Samostatné plus nástavbové haly umožňují dosáhnout požadované řadové sestavy.
Samostatný modul plus prístavby môžete pospájať do požadovanej dĺžky

MONTOVANÉ HALY, IZOLOVANÁ KONSTRUKCE, Výška cca. 3,5m / Výška cca. 4,5m
MODULY HÁL, IZOLOVANÉ HALY, Výška 3,5 m / Výška 4,5 m
Šířka cca. (mm)
Šírka v mm.

4112

5112

6112

Výška v mm.

Samostatné haly Typ
Samostatný modul Typ

Nástavbové haly Typ
Prístavba Typ

6112

4404 - 5234

KHI 403 - KHI 4403

KHI 403/E - KHI 4403/E

8112

4404 - 5234

KHI 404 - KHI 4404

KH 404/E - KHI 4404/E

10112

4404 - 5234

KHI 405 - KHI 4405

KHI 405/E - KHI 4405/E

12112

4404 - 5234

KHI 406 - KHI 4406

KHI 406/E - KHI 4406/E

6112

4404 - 5234

KHI 503 - KHI 4503

KHI 503/E - KHI 4503/E

8112

4404 - 5234

KHI 504 - KHI 4504

KHI 504/E - KHI 4504/E

10112

4404 - 5234

KHI 505 - KHI 4505

KHI 505/E - KHI 4505/E

12112

4404 - 5234

KHI 506 - KHI 4506

KHI 506/E - KHI 4506/E

6112

4404 - 5234

KHI 603 - KHI 46I3

KHI 603/E - KHI 4603/E

8112

4404 - 5234

KHI 604 - KHI 4604

KHI 604/E - KHI 4604/E

10112

4404 - 5234

KHI 605 - KHI 4605

KHI 605/E - KHI 4605/E

12112

4404 - 5234

KHI 606 - KHI 4606

KHI 606/E - KHI 4606/E

Hloubka cca. (mm)
Dĺžka v mm.

Výška cca. (mm)

Sv.průjezd vrat cca
(mm)
Rozmery brány

3000/3200
3000/4030
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Nabídka SIEBAU
SIEBAU široký sortiment produktov

■

Garáže a přístavky
Garáže a prístrešky

■

Zahradní domky
Doplnkový program

■

Montované haly
Halové systémy

■

Skladovací kontejnery
Skladové kontajnery

■

Speciální skladovací technika
Skladovanie živočíšnych
produktov
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