
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostorová betonová garáž šetří čas i peníze stavebníka.
Vašeho vozu, ale stejně tak se dá využít i jako dílna, zahradní domek nebo i 

Tato betonová garáž je vyrobena z

- Je vyrobena jako jeden monolit
- Samonosná konstrukce se ukládá na čtyři distanční podložky
- Podlaha je tedy trvale cca 80mm nad povrchem terénu,

základní desku ani hydroizolaci
- Usazení a montáž trvá pouze cca 1 hodinu a gará
- Materiál je certifikovaný, vysoce kvalitní beton třídy B45 německé kvality
- Kontrolované zpracování ve výrobních halách

Základy připravuje stavitel nebo stavební firma podle pokynů a př

V ceně je zahrnuto: 

- Prostorová garáž vyrobená z
- Vnější omítka se středně hrubou strukturou a skelnou nosnou vložkou

základních barev (bílá, béžová, hnědá, cihlově červená)
- Výklopná profilová vrata vyrobená z
- Větrací systém – systémové spáry v
- Hydroizolace střechy -

rohože a břidlicovým posypem odolné proti UV záření
- Odvodnění střechy -  st
- Impregnovaný sokl po obvodu vn
- Překrytí  spár u domu a spojů u ř
- Doprava až na místo montáže
- 3 roky záruka na garáž jako celek

BETONOVÉ GARÁŽE NAVRŽENÉ PŘÍMO PRO VÁS

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Prostorová betonová garáž šetří čas i peníze stavebníka. Primárně je určena samozřejmě k
Vašeho vozu, ale stejně tak se dá využít i jako dílna, zahradní domek nebo i jako skladiště

Tato betonová garáž je vyrobena z vysokojakostního pevného betonu a nabízí spoustu skvělých výhod.

jeden monolit spolu s podlahou 
Samonosná konstrukce se ukládá na čtyři distanční podložky 
Podlaha je tedy trvale cca 80mm nad povrchem terénu, není tedy potřeba budovat žá
základní desku ani hydroizolaci 

ž trvá pouze cca 1 hodinu a garáž je možné ihned používat
Materiál je certifikovaný, vysoce kvalitní beton třídy B45 německé kvality
Kontrolované zpracování ve výrobních halách 

připravuje stavitel nebo stavební firma podle pokynů a předloženého projektu

 

Prostorová garáž vyrobená z vysokopevnostního betonu B45 v jednom celku i s
se středně hrubou strukturou a skelnou nosnou vložkou

základních barev (bílá, béžová, hnědá, cihlově červená) 
Výklopná profilová vrata vyrobená z kvalitního pozinkovaného plechu s reliéfem (bílá, hnědá)

systémové spáry v konstrukci vrat, spolu s průduchy ve zdech
- modifikované asfaltové pásy G200 S4 s nosnou vrstvou ze skelné 

ože a břidlicovým posypem odolné proti UV záření a vysokým teplotám
střešní odtok s filtrovací mřížkou, svodové plastové potrubí

Impregnovaný sokl po obvodu vnitřních stěn 
Překrytí  spár u domu a spojů u řadových garáží plastovou fasádní lištou 
Doprava až na místo montáže 
3 roky záruka na garáž jako celek! 

BETONOVÉ GARÁŽE NAVRŽENÉ PŘÍMO PRO VÁS

                                                                   

  

  

  

 

  

 

Primárně je určena samozřejmě k parkování 
jako skladiště apod. 

betonu a nabízí spoustu skvělých výhod. 

není tedy potřeba budovat žádnou 

ž je možné ihned používat 
Materiál je certifikovaný, vysoce kvalitní beton třídy B45 německé kvality 

edloženého projektu. 

 

jednom celku i s podlahou 
se středně hrubou strukturou a skelnou nosnou vložkou, výběr ze čtyř 

reliéfem (bílá, hnědá) 
průduchy ve zdech 

S4 s nosnou vrstvou ze skelné 
teplotám 

ešní odtok s filtrovací mřížkou, svodové plastové potrubí 

 

BETONOVÉ GARÁŽE NAVRŽENÉ PŘÍMO PRO VÁS 

 

 

Typ Šířka Výška 

11 2,70 5,50 
21 2,70 5,98 
41 2,70 6,98 
12 2,85 5,50 
22 2,85 5,98 
32 2,85 6,48 
42 2,85 6,98 
13 2,98 5,50 
23 2,98 5,98 
33 2,98 6,48 
43 2,98 6,98 

 

11 21

12 22

42 13

33 43

 

 

Délka Druh Cena bez DPH Cena s DPH

2,50 Jednogaráž  
2,50 Jednogaráž  
2,50 Jednogaráž  
2,50 Jednogaráž  
2,50 Jednogaráž  
2,50 Jednogaráž  
2,50 Jednogaráž  
2,50 Jednogaráž  
2,50 Jednogaráž  
2,50 Jednogaráž  
2,50 Jednogaráž  

41

32

23

 

  

  

Cena s DPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


