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Dřevostavby z Vysočiny

Zahradní a nářaďové domky řady EKONOMIK

www.domky-delta.cz

síla stěny 28 mm Nářaďový domek Albert EKO

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha...

technické parametry - základní provedení

Zahradní a nářaďové domky EKONOMIK jsou cenově výhodnější než klasické domky. Vyrábíme je ve větších kusových 
sériích, tudíž je jejich výrobní cena nižší. Domky Ekonomik jsou vyrobeny z kvalitního, řádně vysušeného smrkového 
dřeva, které je přesně strojově opracované. Domky jsou většinou skladem, tudíž jsou k dostání do pěti až deseti 
pracovních dnů.

Hlavní přednosti domků řady Ekonomik:

• kvalitní české výrobky za dobrou cenu - vše je certifikováno Dřevařským ústavem
• nadstandardní 5-ti letá záruka
• robustní a stabilní konstrukce - vše navrženo s ohledem na klimatické podmínky v ČR
• možnost atypických realizací
• množstevní slevy již od 2 ks
• doprava a montáž po celé ČR a SR

vnitřní šíře 
(cm)

vnitřní 
hloubka (cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm) podlaha impreg.

základový rám střešní krytina

200 300 192 225 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
250 200 192 237 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
250 250 192 237 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
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síla stěny 28 mmNářaďový domek Albert EKO s př ístřeškem

síla stěny 28 mmNářaďový domek Albert EKO s dvoukřídlými dveřmi

síla stěny 28 mmNářaďový domek Albert EKO s dvoukřídlými dveřmi a př ístřeškem

www.domky-delta.cz

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace,nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha.

technické parametry - základní provedení

vnitřní šíře 
(cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm)

podlaha
impreg. základový 
rám

střešní krytina

250 200 192 237 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
250 250 192 237 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm) podlaha impreg. 

základový rám střešní krytina boční 
přístřešek

250 200 192 237 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano

250 250 192 237 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm) podlaha impreg. 

základový rám střešní krytina boční 
přístřešek

200 300 192 225 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano

250 200 192 237 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano

250 250 192 237 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano

Poznámka: u rozměru 2x3 jsou u přístřešku 3 sloupky
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síla stěny 28 mm Nářaďový domek Robin EKO

síla stěny 28 mm Nářaďový domek Robin EKO s př ístřeškem

síla stěny 28 mm Nářaďový domek Robin EKO s dvoukřídlými dveřmi

www.domky-delta.cz

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha.

technické parametry - základní provedení

vnitřní
šíře (cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška přední 
stěny (cm)

výška zadní 
stěny (cm) podlaha impreg. základový 

rám střešní krytina

250 200 215 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
300 200 215 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
300 250 226 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška přední 
stěny (cm)

výška zadní 
stěny (cm) podlaha impreg. 

základový rám střešní krytina boční 
přístřešek

250 200 215 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano
300 200 215 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano
300 250 226 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano

vnitřní
šíře (cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška přední 
stěny (cm)

výška zadní 
stěny (cm) podlaha impreg. základový 

rám střešní krytina

250 200 215 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
300 200 215 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
300 250 226 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
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síla stěny 28 mmNářaďový domek Robin EKO s dvoukřídlými dveřmi a př ístřeškem

síla stěny 28 mmNářaďový domek Kevin EKO

síla stěny 28 mmNářaďový domek Kevin EKO s př ístřeškem

www.domky-delta.cz

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace,nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha.

technické parametry - základní provedení

vnitřní šíře 
(cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška přední 
stěny (cm)

výška zadní 
stěny (cm)

podlaha
impreg. 
základový rám

střešní krytina

300 200 215 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
300 250 226 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška přední 
stěny (cm)

výška zadní 
stěny (cm)

podlaha
impreg. 
základový rám

střešní krytina
boční 
přístřešek

300 200 215 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano
300 250 226 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška přední 
stěny (cm)

výška zadní 
stěny (cm) podlaha impreg. 

základový rám střešní krytina boční 
přístřešek

250 200 215 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano
300 200 215 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano
300 250 226 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano
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síla stěny 28 mm Nářaďový domek Kevin EKO s př ístřeškem XL

síla stěny 28 mm Nářaďový domek Kamal EKO

síla stěny 28 mm Nářaďový domek Toby EKO

www.domky-delta.cz

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha.

technické parametry - základní provedení

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška přední 
stěny (cm)

výška zadní 
stěny (cm) podlaha impreg. 

základový rám střešní krytina boční 
přístavba

300 200 215 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano
300 250 226 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška přední 
stěny (cm)

výška zadní 
stěny (cm)

podlaha
impreg. 
základový rám

střešní krytina
boční 
přístřešek

300 200 215 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano
300 250 226 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano

vnitřní šíře 
(cm)

vnitřní 
hloubka (cm)

výška přední 
stěny (cm)

výška zadní
stěny (cm)

podlaha
impreg. 
základový rám

střešní krytina boční 
přístavba

300 200 215 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano
300 250 226 180 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano

Poznámka: 
* Kamal 1,2
** Kamal 3

Poznámka:
* Toby 1 bez otvoru
* Toby 2 s 1 otvorem
* Toby 3 se 3 otvory
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síla stěny 28 mmZahradní domek Laura EKO

síla stěny 28 mmZahradní domek Laura EKO s př ístřeškem

síla stěny 28 mmZahradní domek Laura EKO s přesahem 170 cm

www.domky-delta.cz

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha.

technické parametry - základní provedení

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm)

podlaha 
19 mm

impreg. 
základový rám střešní krytina

300 300 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
300 350 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
350 300 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
350 350 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13

Poznámka: u rozměrů 3x3,5 a 3,5x3,5 se mění umístění sloupků 
a čelní přesah střechy u přístřešku.

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm) podlaha impreg. 

základový rám střešní krytina boční 
přístřešek

300 300 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano
300 350 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano
350 300 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano
350 350 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní 
hloubka (cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm) podlaha impreg. 

základový rám střešní krytina čelní přesah 
střechy

300 300 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170 cm
300 350 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170 cm
350 300 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170 cm
350 350 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170 cm
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vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní 
hloubka (cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška 
v hřebenu

podlaha
impreg. 
základ. rám

střešní krytina
čelní přesah 
střechy (cm)

boční 
přístřešek

300 300 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170 ano
300 350 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170 ano
350 300 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170 ano
350 350 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170 ano

síla stěny 28 mm Zahradní domek Laura EKO s přesahem 170 cm a př ístřeškem

síla stěny 28 mm Zahradní domek Laura EKO s dvoukřídlými dveřmi

síla stěny 28 mm Zahradní domek Laura EKO s dvoukřídlými dveřmi a př ístřeškem

www.domky-delta.cz

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

technické parametry - základní provedení

technické parametry - základní provedení

technické parametry - základní provedení

Poznámka: u rozměrů 3x3,5 a 3,5x3,5 se mění umístění 
sloupků a čelní přesah střechy u přístřešku

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

vnitřní šíře 
(cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm)

podlaha
impreg. 
základový rám

střešní krytina

350 300 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
350 350 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13

vnitřní šíře 
(cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm) podlaha impreg. základový 

rám střešní krytina boční 
přístřešek

350 300 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano
350 350 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 ano

Poznámka: u rozměrů 3x3,5 a 3,5x3,5 se mění umístění 
sloupků a čelní přesah střechy u přístřešku



ZAHRADNÍ DOMKY

www.hobbytec.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729 www.hobbytec.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

síla stěny 28 mmZahradní domek Laura EKO s dvoukřídlými dveřmi a přesahem 170 cm

síla stěny 28 mmZahradní domek Laura EKO

síla stěny 28 mmZahradní domek Luka EKO

www.domky-delta.cz

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace,nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace,nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů.

technické parametry - základní provedení

Poznámka: u rozměrů 3x3,5 a 3,5x3,5 se mění umístění sloupků 
a čelní přesah střechy u přístřešku.

s dvoukřídlými dveřmi, 
přesahem 170 cm a př ístřeškem

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní
hloubka (cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm)

podlaha
impreg. 
základový rám

střešní krytina
čelní zastřešená 
terasa

300 300 192 248 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano
300 350 192 248 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano
350 300 192 248 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano
350 350 192 248 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní 
hloubka (cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška 
v hřebenu (cm)

podlaha
impreg. 
základ. rám

střešní krytina
čelní přesah 
střechy (cm)

boční 
přístřešek

300 300 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170 ano
300 350 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170 ano
350 300 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170 ano
350 350 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170 ano

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha. 

vnitřní šíře 
(cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm)

podlaha
impreg. 
základový rám

střešní krytina
čelní přesah 
střechy (cm)

350 300 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170
350 350 192 248 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13 170
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síla stěny 28 mm Zahradní domek Luka EKO s př ístřeškem

síla stěny 28 mm Zahradní domek Luka EKO s dvoukřídlými dveřmi

síla stěny 28 mm Zahradní domek Luka EKO s dvoukřídlými dveřmi a př ístřeškem

www.domky-delta.cz

technické parametry - základní provedení

technické parametry - základní provedení

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů.

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní 
hloubka (cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm)

podlaha
impreg. 
základový rám

střešní krytina
čelní zastřešená 
terasa

boční 
přístřešek

300 300 192 248 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano ano
300 350 192 248 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano ano
350 300 192 248 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano ano
350 350 192 248 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano ano

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů. 

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní 
hloubka (cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v hřebenu 
(cm) podlaha impreg. 

základový rám střešní krytina čelní zastřešená 
terasa

350 300 192 248 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano
350 350 192 248 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů.

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm)

podlaha
impreg. 
základový rám

střešní krytina
čelní zastřešená 
terasa

boční 
přístřešek

350 300 192 248 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano ano
350 350 192 248 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano ano

Poznámka: u rozměrů 3,5x3 a 3,5x3,5 se mění umístění 
sloupků a čelní přesah střechy u přístřešku

Poznámka: u rozměrů 3,5x3 a 3,5x3,5 se mění umístění 
sloupků a čelní přesah střechy u přístřešku
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síla stěny 28 mmZahradní domek Zita EKO

síla stěny 28 mmZahradní domek Zita EKO s př ístřeškem

síla stěny 28 mmZahradní domek Zita EKO s dvoukřídlými dveřmi

www.domky-delta.cz

technické parametry - základní provedení

technické parametry - základní provedení

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů.

vnitřní šíře 
(cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm)

podlaha
impreg. 
základový rám

střešní krytina

440 250 215 270 ano ano nenasákavá lepenka V13
440 300 215 270 ano ano nenasákavá lepenka V13
490 300 215 270 ano ano nenasákavá lepenka V13

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů, podlaha.

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů.

vnitřní šíře 
(cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm)

podlaha
impreg. 
základový rám

střešní krytina

490 300 215 270 ano ano nenasákavá lepenka V13

vnitřní šíře 
(cm)

vnitřní 
hloubka (cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm)

podlaha
impreg. 
základový rám

střešní krytina boční 
přístřešek

440 250 215 270 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano
440 300 215 270 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano
490 300 215 270 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano

Poznámka: u hloubky domku 2,5 m jsou 2 sloupky,
u hloubky domku 3 m jsou 3 sloupky
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síla stěny 28 mm Zahradní domek Zita EKO s dvoukřídlými dveřmi a př ístřeškem

Nářaďový palubkový domek Felix

Nářaďové panelové domky NPD

www.domky-delta.cz

technické parametry - základní provedení

technické parametry - základní provedení

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní hloubka 
(cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm) podlaha impreg. 

základový rám střešní krytina boční 
přístřešek

490 300 215 270 ano ano nenasákavá lepenka V13 ano

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel nebo asfaltová lepenka, přikotvení domku k betonu, základy pomocí 
zemních vrutů, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování střechy vč. okapů a svodů.

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel anebo asfaltová lepenka, kotvení domku, bezbarvá impregnace, nátěry 
lazurovacím lakem, oplechování vč. okapů a svodů.

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní 
hloubka (cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm) podlaha impreg. 

základový rám střešní krytina

185 196 185 243 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
185 246 185 243 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
185 296 185 243 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel anebo asfaltová lepenka, kotvení domku, bezbarvá impregnace, nátěry 
lazurovacím lakem, oplechování vč. okapů a svodů. 

název 
výrobku

vnitřní 
šíře (cm)

vnitřní 
hloubka (cm)

čelní přesah 
střechy (cm)

výška boční 
stěny (cm)

výška v 
hřebenu (cm)

podlaha
impreg. základový 
rám

střešní krytina

NPD 3 DD 190 190 30 187 247 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
NPD 4 DD 190 240 30 187 247 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
NPD 5 DD 190 285 30 187 247 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
NPD 6 DD 240 240 30 187 247 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13
NPD 7 DD 240 285 30 187 247 za příplatek ano nenasákavá lepenka V13

technické parametry - základní provedení

Poznámka: rozměr v závorce 
odpovídá NPD 6–7
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Zahradní pergoly a garážová stání

www.domky-delta.cz

V naší nabídce najdete několik základních sestav zahradních pergol a garážových stání, které jsou navrženy tak, aby 
pokryly široké spektrum Vašich požadavků.  V základním provedení jsou pergoly rovné, nezastřešené, bez sklonu. 
Jako střešní krytinu můžete zvolit buď palubkový záklop se šindelem anebo polykarbonátové desky. Zde je pak 
sklon střechy cca 10 stupňů. Garážová stání obsahují střechu z pohledových smrkových palubek a střešní krytinou 
je nenasákavá lepenka V13.

Hlavní přednosti našich pergol a garážových stání:

• kvalitní české výrobky za dobrou cenu - vše je certifikováno Dřevařským ústavem
• nadstandardní 5-ti letá záruka
• robustní a stabilní konstrukce - vše navrženo s ohledem na klimatické podmínky v ČR
• možnost atypických realizací
• množstevní slevy již od 2 ks
• doprava a montáž po celé ČR a SR

sražené hrany

čep na sloupku

dlab ve vaznici

čepdlab

sražené hrany

obloukové ukončeníobloukové ukončení

obloukové sedlo
umožnuje měnit

sklon střechy
v rozmězí cca 3°

Dřevěné prvky používané v našich zahradních stavbách
 technicky vysušené smrkové řezivo

 prvotřídní pohledová kvalita, sražené hrany

 vysoká odolnost pro vnějším vlivům

 spoj sloupku a vaznice na "čep-dlab"

 bez nevzhledných spojovacích plechů, úhelníků

 všechny spoje navíc zajištěny vruty

 obloukové sedlo umožňujě měnit sklon střechy

 vnější ukončení krokví a vaznic je upraveno

vnitřním obloukem pro lepší odkap vody

sloupek

Osazení krokve na vaznici

vaznice

sloupek (115/115 mm)

vzpěra (85/85 mm)

vaznice (115/115 mm)

krokev (50/120, 50/140 mm)

Sesazení prvků
u sloupku

vaznice (115/115 mm) vaznice (115/115 mm)

vzpěra (85/85 mm)

sloupek (115/115 mm)

Dřevěné prvky používané 
v našich zahradních stavbách
• technicky vysušené smrkové řezivo
• prvotřídní pohledová kvalita, sražené hrany
• vysoká odolnost pro vnějším vlivům
• spoj sloupku a vaznice na „čep-dlab“
• bez nevzhledných spojovacích plechů, úhelníků
• všechny spoje navíc zajištěny vruty
• obloukové sedlo umožňujě měnit sklon střechy
• vnější ukončení krokví a vaznic je upraveno
    vnitřním obloukem pro lepší odkap vody

sražené hrany

čep na sloupku

dlab ve vaznici

čepdlab

sražené hrany

obloukové ukončeníobloukové ukončení

obloukové sedlo
umožnuje měnit

sklon střechy
v rozmězí cca 3°

Dřevěné prvky používané v našich zahradních stavbách
 technicky vysušené smrkové řezivo

 prvotřídní pohledová kvalita, sražené hrany

 vysoká odolnost pro vnějším vlivům

 spoj sloupku a vaznice na "čep-dlab"

 bez nevzhledných spojovacích plechů, úhelníků

 všechny spoje navíc zajištěny vruty

 obloukové sedlo umožňujě měnit sklon střechy

 vnější ukončení krokví a vaznic je upraveno

vnitřním obloukem pro lepší odkap vody

sloupek

Osazení krokve na vaznici

vaznice

sloupek (115/115 mm)

vzpěra (85/85 mm)

vaznice (115/115 mm)

krokev (50/120, 50/140 mm)

Sesazení prvků
u sloupku

vaznice (115/115 mm) vaznice (115/115 mm)

vzpěra (85/85 mm)

sloupek (115/115 mm)
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Zahradní Pergola Standard

Zahradní Pergola ke zdi

Zahradní Pergola Klasik

www.domky-delta.cz

technické parametry - základní provedení

technické parametry - základní provedení

technické parametry - základní provedení

šíře (cm) hloubka (cm) půdorysný rozměr střechy (cm) min. podchozí 
výška (cm)  stojky 115 x 115 (mm)  krokve 50 x 120 (mm)

250 370 373 x 433 210 4 6
250 470 373 x 533 210 6 7
250 570 373 x 633 210 6 9
300 370 423 x 433 210 4 6
300 470 423 x 533 210 6 7
300 570 423 x 633 210 6 9

Možné příslušenství: střešní krytina - pouze u varianty se šikmou střechou: asfaltová šindel anebo asfaltová lepenka, poly-
karbonátové desky (trapézová vlna anebo komůrkové hladké desky); kotvení, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, 
oplechování vč. okapů a svodů, zástěny a dělící stěny. 

Možné příslušenství: střešní 
krytina - pouze u varianty se 
šikmou střechou: asfaltová 
š indel  anebo asf a l t ov á 
lepenka, polykarbonátové 
desky (trapézová vlna anebo 
komůrkové hladké desky); 
kotvení, bezbarvá impregnace, 
nátěr y lazurovacím lakem, 
oplechování vč. okapů a svodů, 
zástěny a dělící stěny.

šíře (cm) hloubka 
(cm)

půdorysný rozměr 
střechy (cm)

min. podchozí 
výška (cm)

 stojky 115 x 
115 (mm)

 krokve 50 x 120 
(mm)

250 370 312 x 433 210 4 6
250 470 312 x 533 210 5 7
250 570 312 x 633 210 5 9
300 370 362 x 433 210 4 6
300 470 362 x 533 210 5 7
300 570 362 x 633 210 5 9
350 370 412 x 433 210 4 6
350 470 412 x 533 210 5 7
350 570 412 x 633 210 5 9
400 370 462 x 433 210 4 6
400 470 462 x 533 210 5 7
400 570 462 x 633 210 5 9

Možné příslušenství: střešní 
krytina - pouze u varianty se 
šikmou střechou: asfaltová 
š in d e l  an e b o a s f a l t o v á 
lepenka, polykarbonátové 
desky (trapézová vlna anebo 
komůrkové hladké desky); 
kotvení, bezbarvá impregnace, 
nátěry zazurovacím lakem, 
oplechování vč. okapů a svodů, 
zástěny a dělící stěny.

šíře (cm)
hloubka 
(cm)

půdorysný rozměr 
střechy (cm)

min. podchozí 
výška (cm)

 stojky 115 x 115 
(mm)

 krokve 50 x 120 
(mm)

300 370 423 x 433 210 4 6
300 470 423 x 533 210 6 7
300 570 423 x 633 210 6 9
350 370 473 x 433 210 4 6
350 470 473 x 533 210 6 7
350 570 473 x 633 210 6 9
400 370 523 x 433 210 4 6
400 470 523 x 533 210 6 7
400 570 523 x 633 210 6 9

Poznámka: u hloubky: do 3,7 m jsou použity 2 sloupky 
od 3,7 m do 5,7 m jsou použity 3 sloupky

Poznámka: u hloubky: do 3,7 m jsou použity 2 sloupky 
od 3,7 m do 5,7 m jsou použity 3 sloupky

Poznámka: u hloubky: do 3,7 m jsou použity 2 sloupky 
od 3,7 m do 5,7 m jsou použity 3 sloupky
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Zahradní Pergola Grand

Garážová stání Standard

Garážová stání Standard ke zdi

www.domky-delta.cz

technické parametry - základní provedení

technické parametry - základní provedení

technické parametry - základní provedení

Možné příslušenství: střešní krytina - pouze u varianty se šikmou střechou: asfaltová šindel anebo asfaltová lepenka, 
polykarbonátové desky (trapézová vlna anebo komůrkové hladké desky); kotvení, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím 
lakem, oplechování vč. okapů a svodů, zástěny a dělící stěny.

šíře (cm) hloubka (cm) půdorysný rozměr 
střechy (cm)

min. podchozí výška 
(cm)

 stojky 115 x 115 
(mm)

 krokve 50 x 120 (mm)

450 470 573 x 533 210 9 7
450 570 573 x 633 210 9 9
450 670 573 x 733 210 9 11
500 470 623 x 533 210 9 7
500 570 623 x 633 210 9 9
500 670 623 x 733 210 9 11

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel anebo asfaltová lepenka, polykarbonátové desky (trapézová vlna anebo 
komůrkové hladké desky); kotvení, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování vč. okapů a svodů, zástěny  
a dělící stěny.

název výrobku šíře 
(cm)

hloubka 
(cm)

půdorysný rozměr 
střechy (cm)

průjezdná výška - 
uprostřed (cm)

 stojky 
115 x 115 (mm)

 krokve 
50 x 120 (mm)

Garážové stání Standard - jednomístné 300 470 423 x 533 255 6 7
Garážové stání Standard - jednomístné 300 520 423 x 583 255 6 9
Garážové stání Standard - jednomístné 300 570 423 x 633 255 6 9
Garážové stání Standard - dvoumístné 300 1020 423 x 1083 255 8 13

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel anebo asfaltová lepenka, polykarbonátové desky (trapézová vlna anebo 
komůrkové hladké desky); kotvení, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování vč. okapů a svodů, zástěny 
a dělící stěny.

název výrobku šíře 
(cm)

hloubka 
(cm)

půdorysný rozměr 
střechy (cm)

průjezdná výška 
- uprostřed (cm)

 stojky 
115 x 115 (mm)

 krokve 
50 x 120 (mm)

Gar. stání Standard ke zdi - jednomístné 300 470 373 x 533 255 5 7
Gar. stání Standard ke zdi - jednomístné 300 520 373 x 583 255 5 9
Gar. stání Standard ke zdi - jednomístné 300 570 373 x 633 255 5 9
Gar. stání Standard ke zdi - dvoumístné 300 1020 373 x 1083 255 7 13
Gar. stání Standard ke zdi - jednomístné 350 470 423 x 533 265 5 7
Gar. stání Standard ke zdi - jednomístné 350 520 423 x 583 265 5 9
Gar. stání Standard ke zdi - jednomístné 350 570 423 x 633 265 5 9
Gar. stání Standard ke zdi - dvoumístné 350 1020 423 x 1083 265 7 13

Poznámka: u hloubky:
- do 5,7 m jsou použity 3 sloupky, - 10,2 m jsou použity 4 sloupky

Poznámka: u hloubky:
- do 5,7 m jsou použity 3 sloupky, - 10,2 m jsou použity 4 sloupky, 3 u zdi
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Garážová stání Klasik

Garážová stání sedlová střecha

Garážová stání se skladem

www.domky-delta.cz

technické parametry - základní provedení

technické parametry - základní provedení

technické parametry - základní provedení

název výrobku šíře (cm) hloubka 
(cm)

půdorysný rozměr 
střechy (cm)

průjezdná výška 
- uprostřed (cm)

 stojky 
115 x 115 mm)

 krokve 
50 x 120 (mm)

Garážové stání Klasik - jednomístné 300 350 363 x 473 220 4 5
Garážové stání Klasik - jednomístné 300 400 363 x 523 220 4 5
Garážové stání Klasik - jednomístné 350 350 413 x 473 220 4 6
Garážové stání Klasik - jednomístné 350 400 413 x 523 220 4 6
Garážové stání Klasik - dvoumístné 692 400 755 x 523 220 6 9
Garážové stání Klasik - trojmístné 1043 400 1106 x 523 220 8 15
Garážové stání Klasik - čtyřmístné 1395 400 1458 x 523 220 10 20

Možné příslušenství: střešní krytina - asfaltová šindel anebo asfaltová lepenka, polykarbonátové desky (trapézová vlna anebo 
komůrkové hladké desky); kotvení, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování vč. okapů a svodů, zástěny  
a dělící stěny. 

Možné příslušenství: střešní krytina: asfaltová šindel anebo asfaltová lepenka; kotvení, bezbarvá impregnace, nátěry 
lazurovacím lakem, oplechování vč. okapů a svodů, zástěny a dělící stěny.

název výrobku šíře (cm) hloubka 
(cm)

půdorysný rozměr 
střechy (cm)

průjezdná výška - 
uprostřed (cm)

výška hřebenu 
střechy (cm)

 stojky 
115 x 115 (mm)

Gar. stání - jednomístné 300 500 383 x 563 220 327 6
Gar. stání - jednomístné 300 600 383 x 663 220 327 6
Gar. stání - jednomístné 350 500 433 x 563 220 342 6
Gar. stání - jednomístné 350 600 433 x 663 220 342 6
Gar. stání - dvoumístné 600 500 683 x 563 220 381 6
Gar. stání - dvoumístné 600 600 683 x 563 220 381 6

Možné příslušenství: střešní krytina: asfaltová šindel anebo asfaltová lepenka, u pultové nstřechy též polykarbonátové desky 
(trapézová vlna anebo komůrkové hladké desky); kotvení, bezbarvá impregnace, nátěry lazurovacím lakem, oplechování vč. 
okapů a svodů, zástěny a dělící stěny.

název výrobku šíře (cm) hloubka 
(cm)

půdorysný rozměr 
střechy (cm)

průjezdná výška 
- uprostřed (cm)

výška hřebenu 
střechy (cm)

rozměry
skladu (cm)

Gar. stání - jednomístné - pult. 300 700 423 x 763 220 x 300 x 200
Gar. stání - jednomístné - sedlo 300 700 363 x 763 220 327 300 x 200
Gar. stání - dvoumístné  - sedlo 600 700 683 x 763 220 381 300 x 200

Poznámka: u hloubky:
- do 3,5 m jsou použity 2 sloupky
- 6,92 m jsou použity 3 sloupky

- 10,43 m jsou použity 4 sloupky
- 13,95 m je použito 5 sloupků
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ZÁSTĚNY A DĚLÍCÍ STĚNY

www.domky-delta.cz

1.  lamelová čtvercová zástěna
2.  plná lamelová zástěna
3.  plůtková zástěna
4.  lamelová kosočvercová zástěna
5.  palubková zástěna
6.  prkenná zástěna
7.  selská zástěna

Nabízíme celou řadu dřevěných zástěn, které vyrábíme na 
míru, dle přání zákazníka. Veškeré zástěny se dají mezi  
s sebou kombinovat.

Doplňky

ASFALTOVÁ ŠINDEL A ASFALTOVÁ LEPENKA
Pro palubkový záklop se používají smrkové pohledové palubky. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13, která se dodává standardně  
s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) anebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: červená 
a zelená. V kombinaci s lepenkou V13 dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.

bobrovka červená obdelník černý obdelník zelený obdelník hnědý

POYKARBONÁTOVÉ DESKY

Vlnité a trapézové
polykarbonátové desky WT 0,8 mm
Nabízíme tyto odstíny a profily:
trapéz (hranatá vlna): čirá nebo bronz

Vysoká průhlednost desek zaručuje vynikající prostup 
světla pod zastřešením, což je hlavním důvodem k jejich 
použití. Extrémně vysoká odolnost proti nárazu zaručuje, 
že desky jsou bezpečné, prakticky nerozbitné, ve srovnání 
s ostatními používanými materiály a zasklívacími systémy. 
Polykarbonátové desky snesou zatížení přes 120 kg/m2, 
takže jsou vhodné do jakýchkoliv klimatických podmínek. 
Jednostranný koextrudovaný UV filtr zabraňuje stárnutí  
a poškozovaní desky slunečním UV zářením. Výborné vlast-
nosti polykarbonátu zaručují stálé zachovávání stejných 
mechanických a optických vlastností. Záruka na tyto desky 
je 10 let.

trapéz čirý

trapéz čirý krupička

trapéz bronz

trapéz bronz krupička

Komůrkové polykarbonátové desky
Makrolon multi UV 10 mm nebo 16 mm
Click 16 mm - zaklapávací polykarbonátový systém
Nabízíme tyto odstíny: čirá, bronz a mléčná

Pro výrobu Makrolonu multi UV se jako základní surovina používá 
vysoce kvalitní polykarbonátový granulát. Díky vysoké průsvitnosti, 
hladkému povrchu a praktické nerozbitnosti nacházejí tyto desky 
široké uplatnění zejména v exteriérových aplikacích. Desky jsou 
opatřeny jednostrannou koextrudovanou UV ochranou, jejímž 
použitím nedochází ke zhoršování těchto vynikajících vlastností 
a desky si je zachovávají i při teplotách –40°C až +120°C.  
Polykarbonátové desky snesou zatížení přes 150 kg/m2, takže 
jsou vhodné do jakýchkoliv klimatických podmínek. Click 16 je 
dokonalejší verzí komůrkových desek. Jedná se o zaklapávací 
polykarbonátový systém, který je vhodný pro snadnou a rychlou 
instalaci bez použití přítlačných lišt (tudíž se v nich nedrží 
nečistoty). Záruka na desky je 10 let.

komůrkový čirý

komůrkový bronz

click 16 čirý

click 16 bronz

Nátěry a impregnaci lze objednat ke každému výrobku. Po 
sestavení objednaného výrobku je nutného ho neprodleně 
opatřit min. 2 x vnějším ochranným nátěrem, který 
chrání výrobek zejména před povětrnostními vlivy. Tím 
dosáhnete dlouhé životnosti výrobku. Samozřejmě je 
nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít 
provedeny nátěry a impregnaci opravdu kvalitně, nabízíme 
jejich aplikaci u nás na dílně. Jelikož natíráme výrobky  
v rozloženém stavu, dostane se potřebný nátěr i do těch 
částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup.  
U chatek se jedná zejména o perka palubek (stěnovnic). 
Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perko palubky. 
Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí 
rušivě. U pergol a garážových stání se jedná zejména  
o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní 
nátěry, jejich funkce je zejména estetická.

NÁTĚRY A IMPREGNACE 
– APLIKACE

www.de l tasv ra tka . cz

Doplňky

ASFALTOVÁ ŠINDEL A ASFALTOVÁ LEPENKA
Pro palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13, která se dodává standardně 
s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) anebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: 
červená a zelená. V kombinaci s lepenkou V13 dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.

OKAPY, SVODY A OPLECHOVÁNÍ – POZINK.
Oplechování štítů a bočních krajů střechy a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu – oplechování lemů střechy 
zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zamezují  stékání vody ze střechy, která po dopadu na zem stříká na boky domku a tím jeho stěny nadměrně máčí 
a znečišťuje.  Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje kompletní oplechování krajů a lemů střechy, osazení 
2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). 

oplechování pultové střechyoplechování štítů  okap a svod

NÁTĚRY A IMPREGNACE – APLIKACE
Nátěry a impregnaci lze objednat ke každému výrobku. Po sestavení objednaného 
výrobku je nutného ho neprodleně opatřit min. 2 x vnějším ochranným nátěrem, který 
chrání výrobek zejména před povětrnostními vlivy. Tím dosáhnete dlouhé životnosti 
výrobku. Samozřejmě je nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít 
provedeny nátěry a impregnaci opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás 
na dílně. Jelikož natíráme výrobky v rozloženém stavu, dostane se potřebný nátěr 
i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména 
o perka palubek (stěnovnic). Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perko palubky. 
Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě. U pergol a garážových 
stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní 
nátěry, jejich funkce je zejména estetická. Impregnaci provádíme buď máčením 
(vhodné pro výrobky, které neslouží k trvalému pobytu) nebo nátěrem.

Jako nátěrové a impregnační hmoty nabízíme:
• bezbarvá impregnace Bochemit – aplikace buď máčením anebo nátěrem
• vodou ředitelná olejová lazura Sokrates Lazurit Forte – aplikace nátěrem 
 (min. 2 vrstvy) – impregnace je v ní již obsažena
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KOTVENÍ – DOMKY
Ke všem zahradním domkům 
a chatkám si můžete objednat 
jejich přikotvení k betonovému 
základu. Provádí se tak, že se 
základní hranolky přivrtají do 
betonu a k nim se pomocí „L“ 
kotev připevní stěny chatky. 
Kotvení lze objednat pouze 
společně s montáží domku.

KOT VENÍ – PERGOLY A GARÁŽOVÁ STÁNÍ  
Ke všem garážovým stáním a pergolám si můžete objednat 
kotvy, které slouží k ukotvení stojek do betonových 
patek anebo k betonové desce. Toto ukotvení provádíme 
v rámci montáže. Pokud sizákazník objedná výrobek 
bez montáže, tak si kotvení provádí sám. 
Stavitelná kotva je vhodnější než pevná, jelikož 
umožňuje výškově manipulovat se stojkami, což je 
velmi výhodné, když bet patky nejsou ve vzájemné 
rovnováze.

pinie

kaštan

gabon

tmavý ořech
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Doplňky

ASFALTOVÁ ŠINDEL A ASFALTOVÁ LEPENKA
Pro palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13, která se dodává standardně 
s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) anebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: 
červená a zelená. V kombinaci s lepenkou V13 dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.

OKAPY, SVODY A OPLECHOVÁNÍ – POZINK.
Oplechování štítů a bočních krajů střechy a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu – oplechování lemů střechy 
zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zamezují  stékání vody ze střechy, která po dopadu na zem stříká na boky domku a tím jeho stěny nadměrně máčí 
a znečišťuje.  Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje kompletní oplechování krajů a lemů střechy, osazení 
2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). 

oplechování pultové střechyoplechování štítů  okap a svod

NÁTĚRY A IMPREGNACE – APLIKACE
Nátěry a impregnaci lze objednat ke každému výrobku. Po sestavení objednaného 
výrobku je nutného ho neprodleně opatřit min. 2 x vnějším ochranným nátěrem, který 
chrání výrobek zejména před povětrnostními vlivy. Tím dosáhnete dlouhé životnosti 
výrobku. Samozřejmě je nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít 
provedeny nátěry a impregnaci opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás 
na dílně. Jelikož natíráme výrobky v rozloženém stavu, dostane se potřebný nátěr 
i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména 
o perka palubek (stěnovnic). Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perko palubky. 
Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě. U pergol a garážových 
stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní 
nátěry, jejich funkce je zejména estetická. Impregnaci provádíme buď máčením 
(vhodné pro výrobky, které neslouží k trvalému pobytu) nebo nátěrem.

Jako nátěrové a impregnační hmoty nabízíme:
• bezbarvá impregnace Bochemit – aplikace buď máčením anebo nátěrem
• vodou ředitelná olejová lazura Sokrates Lazurit Forte – aplikace nátěrem 
 (min. 2 vrstvy) – impregnace je v ní již obsažena
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KOTVENÍ – DOMKY
Ke všem zahradním domkům 
a chatkám si můžete objednat 
jejich přikotvení k betonovému 
základu. Provádí se tak, že se 
základní hranolky přivrtají do 
betonu a k nim se pomocí „L“ 
kotev připevní stěny chatky. 
Kotvení lze objednat pouze 
společně s montáží domku.

KOT VENÍ – PERGOLY A GARÁŽOVÁ STÁNÍ  
Ke všem garážovým stáním a pergolám si můžete objednat 
kotvy, které slouží k ukotvení stojek do betonových 
patek anebo k betonové desce. Toto ukotvení provádíme 
v rámci montáže. Pokud sizákazník objedná výrobek 
bez montáže, tak si kotvení provádí sám. 
Stavitelná kotva je vhodnější než pevná, jelikož 
umožňuje výškově manipulovat se stojkami, což je 
velmi výhodné, když bet patky nejsou ve vzájemné 
rovnováze.
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Doplňky

ASFALTOVÁ ŠINDEL A ASFALTOVÁ LEPENKA
Pro palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13, která se dodává standardně 
s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) anebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: 
červená a zelená. V kombinaci s lepenkou V13 dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.

OKAPY, SVODY A OPLECHOVÁNÍ – POZINK.
Oplechování štítů a bočních krajů střechy a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu – oplechování lemů střechy 
zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zamezují  stékání vody ze střechy, která po dopadu na zem stříká na boky domku a tím jeho stěny nadměrně máčí 
a znečišťuje.  Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje kompletní oplechování krajů a lemů střechy, osazení 
2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). 

oplechování pultové střechyoplechování štítů  okap a svod

NÁTĚRY A IMPREGNACE – APLIKACE
Nátěry a impregnaci lze objednat ke každému výrobku. Po sestavení objednaného 
výrobku je nutného ho neprodleně opatřit min. 2 x vnějším ochranným nátěrem, který 
chrání výrobek zejména před povětrnostními vlivy. Tím dosáhnete dlouhé životnosti 
výrobku. Samozřejmě je nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít 
provedeny nátěry a impregnaci opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás 
na dílně. Jelikož natíráme výrobky v rozloženém stavu, dostane se potřebný nátěr 
i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména 
o perka palubek (stěnovnic). Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perko palubky. 
Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě. U pergol a garážových 
stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní 
nátěry, jejich funkce je zejména estetická. Impregnaci provádíme buď máčením 
(vhodné pro výrobky, které neslouží k trvalému pobytu) nebo nátěrem.

Jako nátěrové a impregnační hmoty nabízíme:
• bezbarvá impregnace Bochemit – aplikace buď máčením anebo nátěrem
• vodou ředitelná olejová lazura Sokrates Lazurit Forte – aplikace nátěrem 
 (min. 2 vrstvy) – impregnace je v ní již obsažena
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KOTVENÍ – DOMKY
Ke všem zahradním domkům 
a chatkám si můžete objednat 
jejich přikotvení k betonovému 
základu. Provádí se tak, že se 
základní hranolky přivrtají do 
betonu a k nim se pomocí „L“ 
kotev připevní stěny chatky. 
Kotvení lze objednat pouze 
společně s montáží domku.

KOT VENÍ – PERGOLY A GARÁŽOVÁ STÁNÍ  
Ke všem garážovým stáním a pergolám si můžete objednat 
kotvy, které slouží k ukotvení stojek do betonových 
patek anebo k betonové desce. Toto ukotvení provádíme 
v rámci montáže. Pokud sizákazník objedná výrobek 
bez montáže, tak si kotvení provádí sám. 
Stavitelná kotva je vhodnější než pevná, jelikož 
umožňuje výškově manipulovat se stojkami, což je 
velmi výhodné, když bet patky nejsou ve vzájemné 
rovnováze.
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Doplňky

ASFALTOVÁ ŠINDEL A ASFALTOVÁ LEPENKA
Pro palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13, která se dodává standardně 
s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) anebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: 
červená a zelená. V kombinaci s lepenkou V13 dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.

OKAPY, SVODY A OPLECHOVÁNÍ – POZINK.
Oplechování štítů a bočních krajů střechy a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu – oplechování lemů střechy 
zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zamezují  stékání vody ze střechy, která po dopadu na zem stříká na boky domku a tím jeho stěny nadměrně máčí 
a znečišťuje.  Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje kompletní oplechování krajů a lemů střechy, osazení 
2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). 

oplechování pultové střechyoplechování štítů  okap a svod

NÁTĚRY A IMPREGNACE – APLIKACE
Nátěry a impregnaci lze objednat ke každému výrobku. Po sestavení objednaného 
výrobku je nutného ho neprodleně opatřit min. 2 x vnějším ochranným nátěrem, který 
chrání výrobek zejména před povětrnostními vlivy. Tím dosáhnete dlouhé životnosti 
výrobku. Samozřejmě je nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít 
provedeny nátěry a impregnaci opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás 
na dílně. Jelikož natíráme výrobky v rozloženém stavu, dostane se potřebný nátěr 
i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména 
o perka palubek (stěnovnic). Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perko palubky. 
Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě. U pergol a garážových 
stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní 
nátěry, jejich funkce je zejména estetická. Impregnaci provádíme buď máčením 
(vhodné pro výrobky, které neslouží k trvalému pobytu) nebo nátěrem.

Jako nátěrové a impregnační hmoty nabízíme:
• bezbarvá impregnace Bochemit – aplikace buď máčením anebo nátěrem
• vodou ředitelná olejová lazura Sokrates Lazurit Forte – aplikace nátěrem 
 (min. 2 vrstvy) – impregnace je v ní již obsažena
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KOTVENÍ – DOMKY
Ke všem zahradním domkům 
a chatkám si můžete objednat 
jejich přikotvení k betonovému 
základu. Provádí se tak, že se 
základní hranolky přivrtají do 
betonu a k nim se pomocí „L“ 
kotev připevní stěny chatky. 
Kotvení lze objednat pouze 
společně s montáží domku.

KOT VENÍ – PERGOLY A GARÁŽOVÁ STÁNÍ  
Ke všem garážovým stáním a pergolám si můžete objednat 
kotvy, které slouží k ukotvení stojek do betonových 
patek anebo k betonové desce. Toto ukotvení provádíme 
v rámci montáže. Pokud sizákazník objedná výrobek 
bez montáže, tak si kotvení provádí sám. 
Stavitelná kotva je vhodnější než pevná, jelikož 
umožňuje výškově manipulovat se stojkami, což je 
velmi výhodné, když bet patky nejsou ve vzájemné 
rovnováze.
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výrobku. Samozřejmě je nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít 
provedeny nátěry a impregnaci opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás 
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i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména 
o perka palubek (stěnovnic). Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perko palubky. 
Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě. U pergol a garážových 
stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní 
nátěry, jejich funkce je zejména estetická. Impregnaci provádíme buď máčením 
(vhodné pro výrobky, které neslouží k trvalému pobytu) nebo nátěrem.

Jako nátěrové a impregnační hmoty nabízíme:
• bezbarvá impregnace Bochemit – aplikace buď máčením anebo nátěrem
• vodou ředitelná olejová lazura Sokrates Lazurit Forte – aplikace nátěrem 
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KOTVENÍ – DOMKY
Ke všem zahradním domkům 
a chatkám si můžete objednat 
jejich přikotvení k betonovému 
základu. Provádí se tak, že se 
základní hranolky přivrtají do 
betonu a k nim se pomocí „L“ 
kotev připevní stěny chatky. 
Kotvení lze objednat pouze 
společně s montáží domku.

KOT VENÍ – PERGOLY A GARÁŽOVÁ STÁNÍ  
Ke všem garážovým stáním a pergolám si můžete objednat 
kotvy, které slouží k ukotvení stojek do betonových 
patek anebo k betonové desce. Toto ukotvení provádíme 
v rámci montáže. Pokud sizákazník objedná výrobek 
bez montáže, tak si kotvení provádí sám. 
Stavitelná kotva je vhodnější než pevná, jelikož 
umožňuje výškově manipulovat se stojkami, což je 
velmi výhodné, když bet patky nejsou ve vzájemné 
rovnováze.
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zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zamezují  stékání vody ze střechy, která po dopadu na zem stříká na boky domku a tím jeho stěny nadměrně máčí 
a znečišťuje.  Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje kompletní oplechování krajů a lemů střechy, osazení 
2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). 
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NÁTĚRY A IMPREGNACE – APLIKACE
Nátěry a impregnaci lze objednat ke každému výrobku. Po sestavení objednaného 
výrobku je nutného ho neprodleně opatřit min. 2 x vnějším ochranným nátěrem, který 
chrání výrobek zejména před povětrnostními vlivy. Tím dosáhnete dlouhé životnosti 
výrobku. Samozřejmě je nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít 
provedeny nátěry a impregnaci opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás 
na dílně. Jelikož natíráme výrobky v rozloženém stavu, dostane se potřebný nátěr 
i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména 
o perka palubek (stěnovnic). Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perko palubky. 
Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě. U pergol a garážových 
stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní 
nátěry, jejich funkce je zejména estetická. Impregnaci provádíme buď máčením 
(vhodné pro výrobky, které neslouží k trvalému pobytu) nebo nátěrem.

Jako nátěrové a impregnační hmoty nabízíme:
• bezbarvá impregnace Bochemit – aplikace buď máčením anebo nátěrem
• vodou ředitelná olejová lazura Sokrates Lazurit Forte – aplikace nátěrem 
 (min. 2 vrstvy) – impregnace je v ní již obsažena
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KOTVENÍ – DOMKY
Ke všem zahradním domkům 
a chatkám si můžete objednat 
jejich přikotvení k betonovému 
základu. Provádí se tak, že se 
základní hranolky přivrtají do 
betonu a k nim se pomocí „L“ 
kotev připevní stěny chatky. 
Kotvení lze objednat pouze 
společně s montáží domku.

KOT VENÍ – PERGOLY A GARÁŽOVÁ STÁNÍ  
Ke všem garážovým stáním a pergolám si můžete objednat 
kotvy, které slouží k ukotvení stojek do betonových 
patek anebo k betonové desce. Toto ukotvení provádíme 
v rámci montáže. Pokud sizákazník objedná výrobek 
bez montáže, tak si kotvení provádí sám. 
Stavitelná kotva je vhodnější než pevná, jelikož 
umožňuje výškově manipulovat se stojkami, což je 
velmi výhodné, když bet patky nejsou ve vzájemné 
rovnováze.
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Ke všem garážovým stáním a pergolám si můžete objednat 
kotvy, které slouží k ukotvení stojek do betonových 
patek anebo k betonové desce. Toto ukotvení provádíme 
v rámci montáže. Pokud sizákazník objedná výrobek 
bez montáže, tak si kotvení provádí sám. 
Stavitelná kotva je vhodnější než pevná, jelikož 
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velmi výhodné, když bet patky nejsou ve vzájemné 
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a znečišťuje.  Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje kompletní oplechování krajů a lemů střechy, osazení 
2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). 

oplechování pultové střechyoplechování štítů  okap a svod

NÁTĚRY A IMPREGNACE – APLIKACE
Nátěry a impregnaci lze objednat ke každému výrobku. Po sestavení objednaného 
výrobku je nutného ho neprodleně opatřit min. 2 x vnějším ochranným nátěrem, který 
chrání výrobek zejména před povětrnostními vlivy. Tím dosáhnete dlouhé životnosti 
výrobku. Samozřejmě je nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít 
provedeny nátěry a impregnaci opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás 
na dílně. Jelikož natíráme výrobky v rozloženém stavu, dostane se potřebný nátěr 
i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména 
o perka palubek (stěnovnic). Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perko palubky. 
Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě. U pergol a garážových 
stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní 
nátěry, jejich funkce je zejména estetická. Impregnaci provádíme buď máčením 
(vhodné pro výrobky, které neslouží k trvalému pobytu) nebo nátěrem.

Jako nátěrové a impregnační hmoty nabízíme:
• bezbarvá impregnace Bochemit – aplikace buď máčením anebo nátěrem
• vodou ředitelná olejová lazura Sokrates Lazurit Forte – aplikace nátěrem 
 (min. 2 vrstvy) – impregnace je v ní již obsažena
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KOTVENÍ – DOMKY
Ke všem zahradním domkům 
a chatkám si můžete objednat 
jejich přikotvení k betonovému 
základu. Provádí se tak, že se 
základní hranolky přivrtají do 
betonu a k nim se pomocí „L“ 
kotev připevní stěny chatky. 
Kotvení lze objednat pouze 
společně s montáží domku.

KOT VENÍ – PERGOLY A GARÁŽOVÁ STÁNÍ  
Ke všem garážovým stáním a pergolám si můžete objednat 
kotvy, které slouží k ukotvení stojek do betonových 
patek anebo k betonové desce. Toto ukotvení provádíme 
v rámci montáže. Pokud sizákazník objedná výrobek 
bez montáže, tak si kotvení provádí sám. 
Stavitelná kotva je vhodnější než pevná, jelikož 
umožňuje výškově manipulovat se stojkami, což je 
velmi výhodné, když bet patky nejsou ve vzájemné 
rovnováze.

OKAPY, SVODY A OPLECHOVÁNÍ - POZINK
Oplechování dřevostaveb dodáváme 
pouze s jeho montáží. Osazení 
okapů a svodů zabraňuje zpětnému 
ostřiku dřevostavby dešťovou vodou 
a tím nedochází k jeho nadměrnému 
podmáčení. Oplechování obsahuje 
lemování štítů a bočních krajů 
s třechy,  dešť ové  ž laby,  svody  
a výklopné výpustě žlabu do sudu. 
Standardně používaným materiálem 
je pozinkovaný plech.

Odstíny - Sokrates Lazurit Forte

1 2 3

5 6 74
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Doplňky

ASFALTOVÁ ŠINDEL A ASFALTOVÁ LEPENKA
Pro palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13, která se dodává standardně 
s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) anebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: 
červená a zelená. V kombinaci s lepenkou V13 dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.
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Ke všem zahradním domkům 
a chatkám si můžete objednat 
jejich přikotvení k betonovému 
základu. Provádí se tak, že se 
základní hranolky přivrtají do 
betonu a k nim se pomocí „L“ 
kotev připevní stěny chatky. 
Kotvení lze objednat pouze 
společně s montáží domku.
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Ke všem garážovým stáním a pergolám si můžete objednat 
kotvy, které slouží k ukotvení stojek do betonových 
patek anebo k betonové desce. Toto ukotvení provádíme 
v rámci montáže. Pokud sizákazník objedná výrobek 
bez montáže, tak si kotvení provádí sám. 
Stavitelná kotva je vhodnější než pevná, jelikož 
umožňuje výškově manipulovat se stojkami, což je 
velmi výhodné, když bet patky nejsou ve vzájemné 
rovnováze.
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