KVALITA – MADE IN GERMANY

Garáže•Garážová stání
Zahradní domky
ŠIROKÝ PROGRAM S NEOMEZENÝMI MOŽNOSTMI

www.siebaucz.cz

Profil společnosti

Hotovedomy s.r.o. je ryze českou společností
zajišt'ující dodávky garážových systémů na klíč,
ve všech možných variantách.
Naším cílem je poskytnout plnou škálu všech dostupných variant garážových řešení.
Poskytujeme klientovi plný servis, od konzultace vhodného provedení, přes projektové činnosti, podpora
v oblasti vyřízení potřebných povolení až po realizaci a dodání pro Vás toho nejlepšího řešení.
Vybíráme si pouze tradiční, spolehlivé a osvědčené partnery.
Společnost zajišt'uje na českém a slovenském trhu exklusivní zastoupení renomovaného Německého výrobce
Siebau Raumsysteme GmbH & Co.KG.
Dále společnost zastupuje výhradně evropského lídra v oblasti výroby a dodávek betonových prefabrikovaných
garáží na klíč Rekers Betonwerk GmbH & Co.KG.
V neposlední řadě je společnost schopna v rámci vlastní stavební činnosti zajistit výstavbu garáže na klíč
dle individuálního projektu investora.
Ve všech případech Vám můžeme realizovat
zakázku včetně potřebných stavebních a terénních
úprav, zhotovení základů, dlažby a jiných prací.

Navštivte naše Ukázkové centrum
garáží v Praze – Tehovec u Říčan.
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Více informací získáte na:
www.hotovedomy.cz

Porovnání
Finanční náročnost pořízení garáže v nejčastějším rozměru 6 × 3 m včetně výklopných vrat
Zděná garáž stavba na klíč
projektová činnost

5 600 Kč

vyřízení stavebního povolení

3 500 Kč

Prefabrikovaná garáž REKERS

zemní práce

5 900 Kč

3 500 Kč

základy

12 800 Kč

8 000 Kč

izolace proti vodě

4 798 Kč

základová deska

29 000 Kč

zámková dlažba dodávka na klíč

Plechová garáž SIEBAU

17 000 Kč

stropní panely / strop

32 567 Kč

stěny 30cm Porotherm

44 478 Kč

omítky a malby vnitřní

14 500 Kč

omítky a malby vnější

26 456 Kč

hydroizolace střechy

8 000 Kč

klempířské práce

4 564 Kč

výklopná vrata vč. montáže

13 700 Kč

nátěr podlahy

3 500 Kč

v ceně dodávky

přesun hmot / doprava z Německa

v ceně

v ceně dodávky

lešení

4 500 Kč

zařízení staveniště

3 000 Kč

dodávka garáže *

109 000 Kč

montáž / osazení garáže *

49 900 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

doprava z Německa je zahrnuta v ceně

doprava z Německa je zahrnuta v ceně

227 363 Kč

126 500 Kč

72 900 Kč

Zděná garáž stavba na klíč

Prefabrikovaná garáž REKERS

Plechová garáž SIEBAU

227 363 Kč

126 500 Kč

72 900 Kč

3 měsíce

2 hodiny

1 den

přesun hmot / doprava

5 500 Kč

VRN ostatní náklady

5 000 Kč

* přesná cena dle místa

projektová činnost
vyřízení stavebního povolení
zemní práce
základy

nevyčíslitelné

-

-

2 roky

5 let

10 let

výhody

nevýhody

Zděná garáž

• přizpůsobení dle vlastní potřeby

• dlouhá realizace
• vyšsí pořizovací náklady
• hrozí vícenáklady
• dodávka více firem
• minimální záruky
• není možné ji přemístit

Prefabrikovaná garáž
REKERS

• garance konenčné pevné ceny
• úspora času
• snadná organizace výstavby
• nehrozí rizika ve srování se stavbou na klíč
• větší užitná plocha

• dostupnost těžké techniky
• výběr z typových provedení

Plechová garáž
SIEBAU

• minimální nároky na dodání
• nížší vstupní investice
• garance konečné pevné ceny
• rychlé pořízení
• variabilita
• žádné nároky na údržbu

• omezené dodatečně úpravy
• výběr z typových provedení
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Proč si pořídit montovanou garáž siebau?

Přednosti, které Vás přesvědčí:
•	certifikovaná výroba z kvalitní oceli se zárukou 10 LET
•	elegantní vzhled s venkovní omítkou a výběrem z 8 barevných odstínů
•	široká paleta barev, doplňků, rozměrů, typů a kombinací
•	jednotlivé garáže, dvojgaráže, řadové garáže, kombinace garáže a carportu
•	minimální nároky na údržbu a garance dlouhé životnosti
•	výborné konstrukční a statické parametry s možností zvýšení nosností střechy až do 350 kg / m2
•	k dispozici statické zkoušky (na rozdíl od levných konkurenčních výrobků)
•	nízká pořizovací cena (ve srovnání s betonovou nebo klasickou zděnou výstavbou)
•	snadná a rychlá montáž již za 1 den, bez použití těžké techniky
•	rychlá realizace bez stavebního povolení (dle zastavěné plochy a stavebního zákona)
•	odborné poradenství a montáž

 Garáže Siebau stavíme i v zimě!
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Výroba, přeprava a montáž
SIEBAU – to je certifikovaná tradiční výroba s německou kvalitou, precizností a v souladu s platnými evropskými
normami. Záruka 10 let, dlouhá životnost a elegantní vzhled jsou garancí Vaší plné spokojenosti.

1. P
 o schválení stavební zakázky začíná výroba Vaší
garáže, carportu nebo domku. Veškeré díly jsou
zinkovány a stěny navíc opatřeny z venkovní strany
kvalitní omítkou v 8 barevných odstínech.

2. G
 aráže a domky SIEBAU jsou samonosnou
stavební konstrukcí založenou na základové desce
či obvodových základových pasech. Pro montáž
carportu stačí jednoduché betonové patky. Základy
připravuje stavitel či stavební firma dle pokynů
a předloženého projektu.Garáže a domky jsou
dodávány bez podlahy. Po usazení doporučujeme
dokončit uvnitř finální podlahu (např. cementový
potěr). Důležité je dodržení rovinnosti základu.

3. V
 ýrobky SIEBAU jsou přepravovány vždy
v rozloženém stavu z důvodu snadnější manipulace
a ekonomičtější přepravy. Je nutné počítat
s dostatečným manipulačním prostorem pro montáž
a přepravní vozidlo.

4. M
 ontáž se provádí ručně bez použití těžké techniky
pomocí hmoždin a šroubů. Průměrná váha
standardní garáže (2,97 x 5,86 m) se pohybuje
kolem cca. 600 kg. Montáž jednogaráže, domku
či carportu je velmi rychlá a hotová za 1 den.
Výrobek je možné ihned po montáži používat.
(vlevo: fotografie montáže carportu)

5. V
 rámci našich služeb jsme schopni zajistit stavební
přípravu na osazení garáže, carportu nebo domku
NA KLÍČ. Na základě požadavků jsme schopni
zajistit stavební úpravy: rozměrové, konstrukční
a další individuální řešení.
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Navštivte nás
také na internetu...

www.siebaucz.cz

TOP DESIGN. NEJLEPŠÍ KVALITA. INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ.
Kvalita ve všech detailech …

… již od r. 1965

Značkové produkty Siebau jsou oceňovány již více než 60 let po celé Evropě.
Atraktivní design výrobků, vysoká kvalita zpracování, dlouhá životnost, výběr
nejlepších materiálů, vše „Made in Germany“, to vše směřuje k úspěšnému prodeji
výrobků Siebau. Následující strany nabízejí velké množství nápadů a podnětů.
Nechte se inspirovat. Naši specialisté rádi navrhnou úpravy podle individuálních představ.
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Garáž, profilovaná stěna pozink (bez omítky), výklopná vrata

Garáže
Klasik mezi evropskými garážemi:
Elegantní nový design, rovná nebo profilovaná stěna,
moderní barevné provedení, rozsáhlý výběr
příslušenství.
Kvalitní výroba a zpracování oceňovaná po celé Evropě „Made in Germany“.
Jak se promění standard v individuální řešení?
Zde naleznete několik příkladů.
Garáž, rovná stěna s omítkou, výklopná vrata, boční dveře,
prodloužená střecha vpředu

Konstrukce: vysoce kvalitní ocel, zušlechtěná
alu-zinkováním „Galvalume“, které zaručuje 5-6-krát
vyšší ochranu proti korozi oproti běžnému žárovému
zinkování. Žádné následné úpravy zinkovaných ploch
nebo povrchů s omítkou nejsou nutné.

Garáž, rovná stěna s omítkou, výklopná vrata

Příklad zeleně na střechu
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garáže

Kombinace garáže s garážovým stáním, rovná stěna s omítkou, sekční vrata

Garáže s nástavbou garážového stání
Rovnováha mezi požadavkem na více prostoru
a estetickým provedením, která je přizpůsobena
architektonicky vzhledu Vašeho domu.
Systém kombinace garáží a garážových stání přesvědčí
elegancí a individualitou.
Zašlete nám Vaše představy spolu s jednoduchou
skicou, nebo nám zavolejte. Kreativitě se meze
nekladou.

Kombinace garáže s garážovým stáním, rovná stěna
s omítkou, výklopná vrata

Fotogalerii dalších garážových
projektů naleznete na internetu...
Kombinace garáže s garážovým stáním, profilovaná stěna
s omítkou, výklopná vrata, boční dveře
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www.siebaucz.cz

Dvojgaráž, uvnitř průchozí, profilovaná stěna s omítkou, výklopná vrata

Velkoprostorové garáže / Dvojgaráže
Potřebujete více prostoru pro druhý automobil, kola,
přívěs a pod.?
Siebau nabízí garáže (dvojgaráže), volitelně oddělené
uvnitř mezistěnou nebo průchozí.
Máte na výběr mezi širokými sekčními vraty,
nebo dvěma výklopnými vraty.
Dvojgaráž, uvnitř průchozí, profilovaná stěna s omítkou,
výklopná vrata

Velkoprostorová garáž, rovná stěna s omítkou,
sekční vrata, okno

Dvojgaráž, uvnitř s mezistěnou, profilovaná stěna s omítkou,
výklopná vrata
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garáže

Řadová garáž, profilovaná stěna s omítkou, výklopná vrata, objekt z 2x 13 ks garáží

Řadové garáže
Stavební společnosti a ostatní stavebníci se již desetiletí
spoléhají při plánování, konstrukci a výstavbě
na Siebau jako partnera.
Velké projekty s individuálním střihem jsou pro nás
velkou výzvou.

Řadová garáž, výklopná vrata

Řadová garáž, rovná stěna s omítkou, výklopná vrata (8 garáží v řadě)

10

Dvojgaráž se sedlovou střechou, sekční vrata

Garáže se sedlovou střechou
Oblíbené garáže se sedlovou střechou od Siebau:
individuální a nevšední provedení, prostorné a vhodné
ke klasické výstavbě.
Střešní krytina v imitaci tašky, v různých barvách, široký
výběr příslušenství.

Navštivte nás také na internetu...
www.siebaucz.cz

Garáž se sedlovou střechou, výklopná vrata

Dvojgaráž se sedlovou střechou, výklopná vrata, okno

Kombinace garáže s garážovým stáním, sedlová střecha,
výklopná vrata
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garáže

Dvojgaráž se zahradní nástavbou a navazující velkogaráží

Projektová řešení
Individuální představy stavebníka, například
při zvláštnostech pozemku nebo požadavcích
na více prostoru pro extra-vozidla:
výzva pro konstruktéry Siebau,
standard umí každý!

Garáž pro motocykly a kola se zahradní nástavbou

Fotogalerii dalších garážových
projektů naleznete na internetu...
Projektové řešení, dvojgaráž se zahradní nástavbou
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www.siebaucz.cz

Areál řadových garáží, profilovaná stěna, výklopná vrata

Projektová řešení
Siebau vyrábí také garáže v nestandardních rozměrech
podle stavebního pozemku. Vaším návrhům nejsou
kladeny žádné hranice.

Areál řadových garáží, profilovaná stěna, výklopná vrata

Garáž se zahradní nástavbou (vstup ze strany)

Garáž – domek na kola s 2-křídlými dveřmi, profilovaná
stěna s omítkou
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garáže

Velkoprostorová dvojgaráž, profilovaná stěna s omítkou, sekční vrata, světlý průjezdný rozměr vrat 3500 mm

Velkoprostorové garáže
Osvědčené konstrukce garáží Siebau tvoří základ
pro velkoprostorové garáže. Uplatnění nacházejí
po celé Evropě, například pro přepravní firmy,
požární a další záchranné sbory.
Obzvláště jsou vhodné pro obytné přívěsy, vozidla
se střešní nástavbou, stavební výška 3500 a 4500 mm.
U tohoto typu garáží je na výběr mezi jednostěnným
a izolovaným provedením.
Velkoprostorová trojgaráž, sekční vrata s prosklením

Velkoprostorová garáž, sekční vrata s prosklením
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Velkoprostorová garáž, kombinace s řadovou garáží

GARÁŽOVÁ STÁNÍ / CARPORTY

Carport s jedním stáním, prosklená střecha, boční stěnové výplně: vlnitý nebo děrovaný profil

Carporty s jedním stáním
Nová generace carportů Siebau: čistá individualita!
Střešní a stěnové prvky lze volně kombinovat.
Zinkovaná konstrukce, výškově stavitelné podpěry,
integrovaný žlab pro odvod vody.

Carport s jedním stáním, zadní stěnová výplň: dřevo
s průhledem, posuvné dveře do zahrady, posunutí podpěr

Carport s jedním stáním, standard, pozink, posunutí
podpěr k rohům

Carport s jedním stáním
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GARÁŽOVÁ STÁNÍ / CARPORTY

Carport s dvojitým stáním bez středových podpěr jako dadatečná krytá parkovací plocha

Carport
Toto provedení velkoprostorového carportu nabízíme
s nebo bez středových podpěr.
Všechny ostatní detaily odpovídají provedení carportů
s jedním stáním.

Fotogalerii dalších projektů
carportů naleznete na internetu...

www.siebaucz.cz

Carport s dvojitým stáním a stěnovými výplněmi (prosklení)
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Carport s e stěnovými výplněni ze dřeva a oceli

Carport s dvojitým stáním bez středových podpěr,
stěnové výplně

Řadové carporty v obytné zóně jako soukromá parkovací místa

Carporty – Řadová stání
Tato strana ukazuje příklady různých sestav carportů.
Samozřejmě i zde je možné kombinovat stěnové
a střešní prvky.

Řadový carport, stěnové výplně pozink

Řadový carport, stěnové výplně vlnitý profil

Řadový carport, stěnové výplně vlnitý profil
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GARÁŽOVÁ STÁNÍ / CARPORTY

Projektové řešení carportu

Projektová řešení
Konstrukce carportu se zahradní nástavbou. U objektu
zobrazeném nahoře byl design přizpůsoben požadavku
zastřešení vstupní části rodinného domu.

Fotogalerii dalších projektových
řešení naleznete na internetu...

www.siebaucz.cz

Carport s dvojitým stáním a velkoprostorovou
zahradní nástavbou
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Carport s integrovanou zahradní nástavbou

Velkoprostorový carport

Konstrukce carportu se stěnovými výplněmi: vlnitý ocelový profil a pletená mříž

Projektová řešení
Stejně jako u garáží a víceúčelových staveb od Siebau
nebudou Vašim požadavkům stát v cestě žádné
konstrukční překážky.
Pošlete nám Vaše podněty a obrázky.
Poradíme Vám, naplánujeme a zrealizujeme Váš projekt
s maximální péčí.

Carport, upravený pro základ ve sklonu

Carport – atypická konstrukce,
uzavřeno stěnovými výplněmi a sekčními vraty
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Carports – VÍCEÚČELOVÉ STAVBY
CARPORTY

Carportanbau
Nástavbový
carport
für Betongaragen
pro betonovou garáž

Carport nástavbový
pro betonové garáže
Vyvinutý speciálně jako doplněk pro betonové garáže,
nástavbový carport pro betonové garáže disponuje všemi
znaky kvality a možnostmi příslušenství nového systému
carportů Siebau.
… Vyžádejte si zdarma náš odborný prospekt.

Příklady víceúčelových staveb

Kuřárna
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Úložný prostor (box) na řezivo

Víceúčelová stavba

ZAHRADNÍ DOMKY

Zahradní domek MZH 2

Zahradní domky – typ MZH
Zahradní domky značky Siebau jsou extrémně stabilní,
prostorné a mají mnohostranné využití.

Fotogalerii dalších zahradních
domků naleznete na internetu...

www.siebaucz.cz

Zahradní domek MZH 3 s 2-křídlými dveřmi

Zahradní domek MZH 2

Zahradní domek MZH 3 s 1-křídlými dveřmi
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ZAHRADNÍ DOMKY

Zahradní domek s pultovou střechou typ PGH

Zahradní domky – typ PGH
Prostorný typ zahradního domku s přídavnými větracími otvory.
Robustní ocelová konstrukce je ošetřena alu-zinkem. Boční
a zadní stěnové díly z profilovaného plechu s omítkou.
Typ PGH obdržíte v provedení s plochou střechou...

Systémová vnitřní výbava

Zahradní domek s pultovou střechou typ PGH
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Praktické systémy vnitřní výbavy nabízí Siebau pro všechny
typy zahradních domků.

Zahradní domek se sedlovou střechou typ SGH, s bočním přístřeškem a oknem

Zahradní domky – typ SGH
… nebo typ SGH v provedení se sedlovou střechou
s nebo bez bočního přístřešku.

Zahradní domek se sedlovou střechou typ SGH,
s bočním přístřeškem

Fotogalerii dalších zahradních
domků naleznete na internetu...
Zahradní domek se sedlovou střechou typ SGH

www.siebaucz.cz
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VÍCEÚČELOVÉ STAVBY

Projektové řešení obytné oblasti: nebytové prostory s prodloužením střechy nad vstup do domu

Projektová řešení
Kompletní design Siebau, vždy jiný, žádný standard.
Jedinečný na trhu.
Příklady individuálních projektových řešení ve veřejném
i soukromém sektoru.

Projektové řešení obytné oblasti: nebytové prostory
s prodloužením střechy nad vstup do domu

Řadové zahradní domky jako nebytové prostory u novostavby
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Zahradní domek, s 2-křídlými dveřmi, oknem
a prodloužením střechy vpředu

TECHNICKÉ ÚDAJE
Systém odvětrání u garáží
Vlhkost uvnitř garáže může díky tomu rychle uniknout
a vozidlo dobře osychá.

Ideální komponenty pro variabilní provedení

11

13

Možnosti vybavení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

6

exkluzivní (sekční) vrata
boční dveře
okno, také s ochrannou mřížkou
elektrický pohon vrat (bez obrázku)
vnitřní nátěr (bez obrázku)
odvod vody dozadu, dopředu, nebo integrovaný okap
oddělený prostor pro nářadí (bez obrázku)
spád střechy dopředu (bez obrázku)
přesah střechy vpředu
dodatečné lakování plochy střechy (bez obrázku)
zvýšená nosnost střechy až do 350 kg/m2
antikondenzační ochrana spodní části střechy (bez obrázku)
zazelenění střechy garáže nebo carportu
omítkový nástřik atiky (bez obrázku)

3
9

1

2

Systém vnitřní výbavy

			

Základní sada č. 1

			

Sada na jízdní kola č. 4

skládá se ze dvou svislých podpěr, plechového
regálu a regálového koše

skládá se ze dvou svislých podpěr, 2ks vodorovné spodní lišty,
2ks upevňovacího lanka, 2ks vodorovné adaptérové lišty

			

			

Víceúčelová sada č. 2

Sada na pneumatiky č. 5

skládá se ze dvou svislých podpěr, po 2ks ramene
regálu hloubka 200 mm a 300 mm

skládá se ze dvou svislých podpěr, 4ks držáků na pneumatiky

			

			

Zahradní sada č. 3

skládá se ze dvou svislých podpěr, 4ks držáků na nářadí, 2ks
vodorovné adaptérové lišty (kolejnice) a 2ks univerzálních držáků
Všechny díly vnitřní systémové výbavy k dostání také
jednotlivě – možnost vzájemně kombinovat.

Elektrosada č. 6

Elektrosada odlišná pro rovnou a profilovanou stěnu
(udejte výšku garáže / domku), skládá se
z předmontovaných dílů:
ocelový nosný C-profil, 1x propojovací krabice, 4x zásuvka
230V, 1x vypínač na světlo (Přípojku k domácí elektrosíti
zajišt'uje stavebník.)
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry garáží
Standardní garáže – plochá střecha
Výklopná / sekční vrata

Hloubka (m)

Výška korpusu vpředu (m)

Šířka (m) – samostatná a nástavbová garáž

2,16 / 2,34 *
2,51 / 2,72 *
3,00 **

2,55
2,76
2,97
3,17
3,38
3,58
4,00

Výška korpusu vpředu (m)

Šířka (m) – samostatná a nástavbová garáž

2,51

5,45
5,86

Výška korpusu vpředu (m)

Šířka (m) – samostatná a nástavbová garáž

2,16
2,34

2,55 / 2,76 /
2,97 / 3,47 /
3,38 / 3,58

5,03
5,24
5,44
5,86
6,89
7,93
8,96

Velkoprostorové garáže – plochá střecha
Sekční vrata

Hloubka (m)
5,44
5,86
6,89
7,93
8,96

Malé garáže – plochá střecha
Výklopná / sekční vrata

Hloubka (m)
2,76
2,97
3,38

Garáže se sedlovou střechou

Hloubka (m)

Výška korpusu vpředu (m)

Šířka (m) – samostatná a nástavbová garáž

Rozměry na poptávku

Rozměry u projektových řešení na poptávku

Rozměry carportů
Carporty – plochá střecha
Spád střechy dozadu

Hloubka (m)

Výška korpusu vpředu (m)

Šířka (m) – samostatný a nástavbový carport

2,34
2,51

2,55 / 2,76 /
2,97 / 3,17 /
3,38 / 4,00 /
5,45 / 5,86

Výška korpusu vpředu (m)

Šířka (m) – samostatný a nástavbový carport

2,34
2,51

2,55
2,75
3,00
3,20

5,03
5,24
5,44
5,86
6,89
7,93
8,76

Carporty – plochá střecha
Spád střechy do strany

Hloubka (m)
5,07
5,48
5,90
6,93
7,97
9,00

Carport se zahradní nástavbou

Hloubka (m)

Výška korpusu vpředu (m)

Šířka (m) – samostatný a nástavbový carport

Rozměry na poptávku

Carport nástavbový pro betonové garáže
Spád střechy do strany

Hloubka (m)*

Výška korpusu vpředu (m)

Šířka (m) – samostatný a nástavbový carport

přizpůsobí se rozměrům
betonové garáže

2,55
2,76
2,97
3,17
3,38

do 5,50
do 5,80
do 7,00
do 8,00
do 9,00

* Hloubka se přizpůsobí rozměru betonové garáže
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Rozměry u projektových řešení na poptávku

Rozměry zahradních domků
Standardní zahradní domky

Hloubka (m)

Výška korpusu vpředu (m)

Šířka (m) – samostatný a nástavbový
domek

Světlost
dveří (cm)

2,08

1,72
1,93
2,55
2,76

94 x 181

1,72
1,93
2,55
2,76

Zahradní domky MZH

Typ

Vnější rozměry (cm)
š x hl x v (vpředu/vzadu)

MZH1 - plochá střecha

193 x 110 x 208/204

2,10

ca. 230

MZH2 - plochá střecha

193 x 193 x 208/204

3,70

ca. 250

MZH2 - sedlová střecha

193 x 193 x 208/227

3,70

ca. 250

MZH3 - plochá střecha

297 x 193 x 208/204

5,70

ca. 280

Typ

Vnější rozměry (cm)
š x hl x v (vpředu/vzadu)

Zahradní domky PGH – pultová střecha

Zastavěná plocha
Hmotnost(kg)
(m²)

94 x 181

Zastavěná plocha
Hmotnost(kg)
(m²)

PGH1

213 x 213 x 217/204

4,50

295

PGH2

233 x 213 x 225/204

5,00

310

PGH3

296 x 213 x 225/204

6,30

370

PGH4

213 x 233 x 225/204

5,00

310

PGH5

213 x 296 x 225/204

6,30

340

PGH6

233 x 233 x 225/204

5,50

325

PGH7

296 x 296 x 225/204

8,80

420

Světlost
dveří (cm)

Světlost
dveří (cm)

94 x 181

Rozměry korpusu včetně přesahů střechy: vpředu 400 mm, vzadu 130 mm,
po stranách 15 mm

Zahradní domky SGH – sedlová střecha

Typ

Vnější rozměry (cm)
š x hl x v (vpředu/vzadu)

Zastavěná plocha
Hmotnost(kg)
(m²)

SGH1

213 x 213 x 217/204

4,50

SGH2

233 x 213 x 225/204

5,00

340

SGH3

296 x 213 x 225/204

6,30

435

SGH4

213 x 233 x 225/204

5,00

340

Světlost
dveří (cm)

320

SGH5

213 x 296 x 225/204

6,30

375

SGH6

233 x 233 x 225/204

5,50

355

SGH7

296 x 296 x 225/204

8,80

455

94 x 181

Rozměry korpusu včetně přesahů střechy: vpředu 400 mm, vzadu 200 mm,
po stranách 200 mm

Přístřešek SD pro zahradní domky SGH

Typ

Výška přístřešku
venkovní (m)

š x hl
(m)

Hmotnost(kg)

SD1 - SD7

1,65

1,15 x
hloubka SGH *

ca. 50 – 60

umístění vlevo nebo vpravo

* Pozor na přesahy střechy!

Rozměry víceúčelových staveb
Víceúčelový carport typ CP
doplněním stěnových výplní, popřípadě
posuvných dveří jako kuřárna nebo box
na popelnice

Box na řezivo

Hloubka (m)

Výška korpusu vpředu (m)

Šířka (m)

1,74

2,34
2,51

2,13
2,97
3,58
5,03

Typ

Hloubka (m)

Výška korpusu
vpředu (m)

SHS1
SHS2

1,09

Šířka (m)

Objem (m3)

2,11

2,00

3,2

2,22

3,00

5,0

Rozměry u projektových řešení na poptávku
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