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ZKOMP OLE NTOVÁ
V ČR

ZKOMP OLE NTOVÁ
V ČR

skleník PLUGIN NEW 6´

Způsob prosklení - polykarbonátové prosklení je do hliníkových profilů zasunuté po 
obvodě. Střešní konstrukce je zesílena a zpevněna přidanou AL lištou (od roku 2016). Jedná 
se o řešení, které výrazně zvýšilo celkovou pevnost a stabilitu celého skleníku vůči nárazům 
větru i sněhovému zatížení. Skleník je vyrobený z eloxovaných hliníkových profilů síly 1,0 mm. 
Skleník dodáváme ve 3 velikostech: 

6 x   8 – š=190 cm, d=250 cm, v= 197 cm 
6 x 10 – š=190 cm, d=315 cm, v= 197 cm 
6 x 12 – š=190 cm, d=370 cm, v= 197 cm 

Šířka 190 cm - jednokřídlé posuvné dveře (š x v otvoru = 58 x 163 cm), AL profily, prosklení, 
1 - 4 střešní ventilační okénka s manuálním otevíráním, pozinkovaná ocelová základna, 
prosklení, veškerý spojovací materiál. Dodáváme ve stříbrné barvě – kovově stříbrná 
(eloxovaný hliník).

Polykarbonát - prosklení k většině skleníků vyrábíme přímo v naší firmě.  Používáme výhradně 
kvalitní dvoustěnný komůrkový polykarbonát síly 4 mm s UV filtrem (nekřehne, 
nežloutne) značek Marlon (výrobce Brett Martin - GB) nebo Sunlite (výrobce Palram Europe 
- GB). Oba polykarbonáty naše firma oficiálně dováží do ČR jako regionální partner jejich 
výrobců. Z důvodu zajištění maximální kvality jsme nechali oba polykarbonáty otestovat 
v českých technických zkušebnách. 

Skleník dodáváme ve třech verzích (BASIC, STANDARD, PLUS).
Skleník dodáváme jako stavebnici s podrobným českým montážním návodem.

typ

PLUGIN NEW 6x8

PLUGIN NEW 6x10

PLUGIN NEW 6x12

barva

stříbrná

stříbrná

stříbrná

skleníky PLUGIN NEW 6´

rozměr (m)

1,90 x 2,50

1,90 x 3,15

1,90 x 3,70

2plocha (m )

4,75

5,99

7,03

střešní
okno

1

2

4

přednosti skleníku
na nerozbitnost polykarbonátu krupobitím poskytujeme smluvní prodlouženou 
záruku v délce 10 let
atest Státního zdravotního ústavu na polykarbonát
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Způsob prosklení - polykarbonátové prosklení je do hliníkových profilů zasunuté po 
obvodě. Jedná se o řešení, které výrazně zvýšilo celkovou pevnost a stabilitu celého skleníku 
vůči nárazům větru i sněhovému zatížení. Skleník je vyrobený z eloxovaných hliníkových 
profilů síly 1,5 mm. Skleník dodáváme ve 2 velikostech:

8 x 12 – š=244 cm, d=360 cm, v= 250 cm
8 x 14 – š=244 cm, d=430 cm, v= 250 cm

Obsah balení - dvoukřídlé posuvné dveře (š x v otvoru = 90 x 173 cm), AL profily, prosklení, 
4 střešní ventilační okénka s manuálním otevíráním, pozinkovaná ocelová základna, 
prosklení, veškerý spojovací materiál. 

Polykarbonát - prosklení k většině skleníků vyrábíme přímo v naší firmě. Používáme výhradně 
kvalitní dvoustěnný komůrkový polykarbonát síly 4 mm s UV filtrem (nekřehne, 
nežloutne) značek Marlon (výrobce Brett Martin - GB) nebo Sunlite (výrobce Palram Europe 
- GB). Oba polykarbonáty naše firma oficiálně dováží do ČR jako regionální partner jejich 
výrobců. Z důvodu zajištění maximální kvality jsme nechali oba polykarbonáty otestovat 
v českých technických zkušebnách.

Ke skleníku je možné dokoupit řadu nadstandardního příslušenství. Skleník dodáváme jako 
stavebnici s podrobným českým montážním návodem.

skleník PLUGIN 8´

ZKOMP OLE NTOVÁ
V ČR

ZKOMP OLE NTOVÁ
V ČR

přednosti skleníku
na nerozbitnost polykarbonátu krupobitím poskytujeme smluvní prodlouženou záruku
v délce 10 let
atest Státního zdravotního ústavu na polykarbonát

Dodáváme ve dvou odstínech konstrukce: stříbrná zelená

typ

PLUGIN 8x12

PLUGIN 8x14

skleníky PLUGIN 8´

rozměr (m)

2,44 x 3,60

2,44 x 4,305

2plocha (m )

8,78

10,49

střešní
okno

4

4

barva

stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená
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skleník VITAVIA CALYPSO

2b

Výrobce - VITAVIA GARDEN (Velká Británie).
Skleníky VITAVIA CALYPSO jsou zařazeny do kategorie PREMIUM – 
výrobek světového značkového výrobce. Způsob prosklení - polykarbo-
nátové prosklení je do hliníkových profilů ukotveno pomocí 
ocelových sponek. Skleník je vyrobený z eloxovaných hliníkových profilů 
síly 1,2 mm. Výška skleníku je 197 cm.

Popis - jednokřídlé posuvné dveře (š x v otvoru = 61 x 161 cm), AL profily, 
prosklení, 1 - 2 střešní ventilační okénka s manuálním otevíráním, 
pozinkovaná ocelová základna, prosklení, veškerý spojovací materiál. 

Polykarbonát - prosklení k většině skleníků vyrábíme přímo v naší firmě.  
Používáme výhradně kvalitní dvoustěnný komůrkový polykarbonát síly 
4 mm s UV filtrem (nekřehne, nežloutne) značek Marlon (výrobce Brett 
Martin - GB) nebo Sunlite (výrobce Palram Europe - GB). Oba 
polykarbonáty naše firma oficiálně dováží do ČR jako regionální partner 
jejich výrobců. Z důvodu zajištění maximální kvality jsme nechali oba 
polykarbonáty otestovat v českých technických zkušebnách. Polykarbonát 
byl otestován Státním zdravotním ústavem jako zdravotně nezávadný. 

Ke skleníku je možné dokoupit řadu nadstandardního příslušenství. Skleník 
dodáváme jako stavebnici s českým montážním návodem.

typ

VITAVIA CALYPSO 4400

rozměr (m)

1,95 x 2,32

1,95 x 3,06

1,95 x 3,80

2plocha (m )

4,52

5,97

7,41

skleníky VITAVIA CALYPSO

stř. okno

1

2

2

přednosti skleníku
na nerozbitnost polykarbonátu krupobitím poskytujeme smluvní 
prodlouženou záruku v délce 10 let
na AL profily poskytujeme smluvní prodlouženou záruku 15 let
atest Státního zdravotního ústavu na polykarbonát

VITAVIA CALYPSO 7300 

VITAVIA CALYPSO 5800
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skleník VITAVIA VENUS

Výrobce - VITAVIA GARDEN (Velká Británie). 
Skleníky VITAVIA VENUS jsou zařazeny do kategorie PREMIUM – výrobek světového značkového výrobce. Tvrzené sklo 3 mm nebo polykarbonátové 
desky jsou do hliníkových profilů ukotveny pomocí ocelových sponek. Skleník je vyrobený z eloxovaných hliníkových profilů síly 1,2 mm.
Popis - jednokřídlé posuvné dveře (š x v otvoru = 61 x 161 cm), AL profily, prosklení, 1 – 2 střešní ventilační okénka s manuálním otevíráním, prosklení, veškerý 
spojovací materiál. 

Polykarbonát - prosklení k většině skleníků vyrábíme přímo v naší firmě.  Používáme výhradně kvalitní dvoustěnný komůrkový polykarbonát síly 4 mm s 
UV filtrem (nekřehne, nežloutne) značek Marlon (výrobce Brett Martin - GB) nebo Sunlite (výrobce Palram Europe - GB). Oba polykarbonáty naše firma 
oficiálně dováží do ČR jako regionální partner jejich výrobců. Z důvodu zajištění maximální kvality jsme nechali oba polykarbonáty otestovat v českých 
technických zkušebnách. Polykarbonát byl otestován Státním zdravotním ústavem jako zdravotně nezávadný.

Skleník lze postavit buď na zděnou podezdívku (pak není nutné dokupovat základnu z pozinkovaného plechu) nebo 
na základnu z pozinkovaného plechu (nutno dokoupit jako dodatečné příslušenství). Ke skleníku je možné dokoupit 
řadu nadstandardního příslušenství - poličky, regály, další větrací střešní i boční okénka, těsnící lišty, automatické 
otvírače k těmto okénkům, okapové sady, teploměry, vlhkoměry, zavlažovací zařízení.

VITAVIA VENUS 2500

VITAVIA VENUS 3800

VITAVIA VENUS 5000

VITAVIA VENUS 6200

VITAVIA VENUS 7500

typ

komůrkový 
polykarbonát 4 mm

komůrkový 
polykarbonát 4 mm

komůrkový 
polykarbonát 4 mm

komůrkový 
polykarbonát 4 mm

komůrkový 
polykarbonát 4 mm

tvrzené sklo 3 mm

tvrzené sklo 3 mm

tvrzené sklo 3 mm

verze prosklení

1,97

1,93 3,83

1,24

1,97

1,93 1,31

1,24

1,97

1,93 1,95

1,24

1,97

1,93 2,57

1,24

1,97

1,93 3,21

1,24

náhled (m)

1,93 x 1,31

1,93 x 3,21

1,93 x 2,57

1,93 x 1,95

1,93 x 3,83

rozměr (m)stř.
okno

1

2

2

1

1

 

2,52

6,20

4,96

3,76

7,39

plocha
2(m ) barva

stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená

Dodáváme ve dvou odstínech konstrukce: stříbrná zelená

tvrzené sklo 3 mm
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stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená

barva

2,46

2,57 2,58

1,51

2,46

2,57 4,45

1,51

2,46

2,57 3,83

1,51

2,46
1,51

2,57 3,21

náhled (m) verze prosklení

komůrkový polykarbonát 4 mm

komůrkový polykarbonát 6 mm

komůrkový polykarbonát 4 mm

komůrkový polykarbonát 6 mm

tvrzené sklo 3 mm

komůrkový polykarbonát 4 mm

komůrkový polykarbonát 6 mm

tvrzené sklo 3 mm

komůrkový polykarbonát 4 mm

komůrkový polykarbonát 6 mm

tvrzené sklo 3 mm

tvrzené sklo 3 mm

rozměr (m)

2,57 x 2,58

2,57 x 4,45

2,57 x 3,83

2,57 x 3,21

stř.
okno

2

4

4

4

6,63

11,44

9,84

8,25

plocha
2(m )typ

VITAVIA
URANUS 6700

VITAVIA
Uranus 8300

VITAVIA
Uranus 9900

VITAVIA
Uranus 11500

skleník VITAVIA URANUS

Výrobce - VITAVIA GARDEN (Velká Británie). 
Skleníky VITAVIA URANUS jsou zařazeny do kategorie PREMIUM – výrobek světového značkového výrobce. Tvrzené sklo 3 mm nebo poly-
karbonátové desky jsou do hliníkových profilů ukotveny pomocí ocelových sponek. Skleník je vyrobený z eloxovaných hliníkových profilů síly 
1,2 mm.

Popis - dvoukřídlé posuvné dveře (š x v otvoru = 122 x 191 cm), AL profily, prosklení, 2 – 4 střešní ventilační okénka s manuálním otevíráním, prosklení, veškerý 
spojovací materiál. 

Polykarbonát - prosklení k většině skleníků vyrábíme přímo v naší firmě.  Používáme výhradně kvalitní dvoustěnný komůrkový polykarbonát síly 4 mm 
nebo 6 mm s UV filtrem (nekřehne, nežloutne) značek Marlon (výrobce Brett Martin - GB) nebo Sunlite (výrobce Palram Europe - GB). Oba polykarbonáty 
naše firma oficiálně dováží do ČR jako regionální partner jejich výrobců. Z důvodu zajištění maximální kvality jsme nechali oba polykarbonáty otestovat 
v českých technických zkušebnách. 

Skleník lze postavit buď na zděnou podezdívku (pak není nutné dokupovat základnu z pozinkovaného plechu) nebo na základnu z pozinkovaného plechu (nutno 
dokoupit jako dodatečné příslušenství). Ke skleníku je možné dokoupit řadu 
nadstandardního příslušenství - poličky, regály, další větrací střešní i boční okénka, 
těsnící lišty, automatické otvírače k těmto okénkům, okapové sady, teploměry, 
vlhkoměry, zavlažovací zařízení. Skleník dodáváme jako stavebnici s podrobným 
montážním návodem.

Dodáváme ve dvou odstínech konstrukce: stříbrná zelená
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skleník VITAVIA IDA
Výrobce - VITAVIA GARDEN (Velká Británie). 
Skleníky řady VITAVIA IDA jsou zařazeny do kategorie PREMIUM – výrobek světového značkového výrobce. Způsob prosklení - polykarbonátové 
prosklení je do hliníkových profilů ukotveno pomocí ocelových sponek. Skleník je vyrobený z eloxovaných hliníkových profilů síly 1,2 mm. 

Popis - jednokřídlé posuvné dveře (model 900 a 1300 - š x v otvoru = 61 x 151 cm) nebo dvoukřídlé posuvné dveře (model 3300 až 7800 - š x v otvoru = 122 x 
163 cm), AL profily, prosklení, 1 – 2 střešní ventilační okénka s manuálním otevíráním, prosklení, veškerý spojovací materiál. 

Polykarbonát - prosklení k většině skleníků vyrábíme přímo v naší firmě.  Používáme výhradně kvalitní dvoustěnný komůrkový polykarbonát síly 4 mm 
nebo 6 mm s UV filtrem (nekřehne, nežloutne) značek Marlon (výrobce Brett Martin - GB) nebo Sunlite (výrobce Palram Europe - GB). Oba polykarbonáty 
naše firma oficiálně dováží do ČR jako regionální partner jejich výrobců. Z důvodu zajištění maximální kvality jsme nechali oba polykarbonáty otestovat 
v českých technických zkušebnách.

Skleník lze postavit buď na zděnou podezdívku (pak není nutné dokupovat základnu z pozinkovaného plechu) nebo na základnu z pozinkovaného plechu 
(nutno dokoupit jako dodatečné příslušenství). Ke skleníku je možné dokoupit řadu nadstandardního příslušenství - poličky, regály, další větrací střešní i boční 
okénka, těsnící lišty, automatické otvírače k těmto okénkům, okapové sady, teploměry, vlhkoměry, zavlažovací zařízení. Skleník dodáváme jako stavebnici s 

podrobným montážním návodem. Z důvodu zajištění maximální kvality jsme nechali 
oba polykarbonáty otestovat v českých technických zkušebnách.

VITAVIA IDA 900

VITAVIA IDA 3300

VITAVIA IDA 1300

typ

VITAVIA IDA 5200

VITAVIA IDA 6500

VITAVIA IDA 7800

verze prosklení

komůrkový polykarbonát 4 mm

komůrkový polykarbonát 6 mm

komůrkový polykarbonát 6 mm

komůrkový polykarbonát 6 mm

komůrkový polykarbonát 4 mm

komůrkový polykarbonát 4 mm

komůrkový polykarbonát 4 mm

komůrkový polykarbonát 6 mm

komůrkový polykarbonát 4 mm

komůrkový polykarbonát 6 mm

komůrkový polykarbonát 4 mm

komůrkový polykarbonát 6 mm

2,21

2,01 2,62

1,69

2,21

2,01 3,24

1,69

2,21

2,01 3,87

1,69

1,84

0,69 1,31

1,52

1,84

0,69 1,93

1,52

2,22

1,30 2,55

1,65

náhled (m)

1

1

1

2

1

2

stř.
okno rozměr (m)

0,69 x 1,31

0,69 x 1,93

1,30 x 2,55

2,01 x 3,87

2,01 x 2,62

2,01 x 3,24

0,90

1,33

3,32

7,78

5,27

6,51

plocha
2(m ) barva

stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená

Dodáváme ve dvou odstínech konstrukce: stříbrná zelená
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skleník VITAVIA ZEUS

Výrobce - VITAVIA GARDEN (Velká Británie). Velice robustní skleník VITAVIA ZEUS je vyrobený 
z eloxovaných hliníkových profilů. 

Skleník dodáváme ve třech variantách:
1.  AL konstrukce + prosklení z komůrkových desek síly   6 mm (stěny) + 10 mm (střecha)
2.  AL konstrukce + prosklení z komůrkových desek síly 10 mm (stěny) + 10 mm (střecha)
3.  AL konstrukce + prosklení z komůrkových desek síly 16 mm (stěny) + 16 mm (střecha)
Používáme kvalitní dvoustěnný polykarbonát s UV-filtrem od evropského výrobce.

Obsahem balení jsou dvojité dveře na otočných pantech (š x v otvoru = 85 x 174 cm), AL profily, 
prosklení, vždy 2 - 3 střešní ventilační okénka s manuálním otevíráním, veškerý spojovací materiál. 
Skleník je nutné vzhledem k jeho rozměrům a masivnosti konstrukce stavět pouze na pevnou 
podezdívku (není obsahem dodávky). Skleník dodáváme jako stavebnici s podrobným montážním 
návodem.

komůrkový polykarbonát 6 + 10 mm

komůrkový polykarbonát 16 + 16 mm

komůrkový polykarbonát 10 + 10 mm

komůrkový polykarbonát 6 + 10 mm

komůrkový polykarbonát 16 + 16 mm

komůrkový polykarbonát 10 + 10 mm

komůrkový polykarbonát 6 + 10 mm

komůrkový polykarbonát 16 + 16 mm

komůrkový polykarbonát 10 + 10 mm

komůrkový polykarbonát 6 + 10 mm

komůrkový polykarbonát 16 + 16 mm

komůrkový polykarbonát 10 + 10 mm

komůrkový polykarbonát 6 + 10 mm

komůrkový polykarbonát 16 + 16 mm

komůrkový polykarbonát 10 + 10 mm

verze proskleníbarva

stříbrná

stříbrná

stříbrná

stříbrná

stříbrná

2,47

2,56 3,14

1,90

2,47

2,56 3,89

1,90

2,47

2,56 4,63

1,90

2,47

2,56 5,38

1,90

2,47

2,56 6,12

1,90

náhled (m)

VITAVIA
ZEUS 8100

VITAVIA
ZEUS 10000

VITAVIA
ZEUS 11900

ZVITAVIA
ZEUS 13800

VITAVIA
ZEUS 15700

typ

2

3

3

3

2

stř.
okno

2,56 x 3,14

2,56 x 6,12

2,56 x 5,38

2,56 x 4,63

2,56 x 3,89

rozměr (m) plocha
2(m )

8,04

15,67

13,77

11,85

9,96
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TI
LI

N
E 

 

pavilon VITAVIA HERA
Výrobce - VITAVIA GARDEN (Velká Británie). 
Pavilon VITAVIA HERA je vhodný pro relaxaci nebo pro vaše pěstitelské cíle. Je zařazený do kategorie PREMIUM 
– výrobek světového značkového výrobce. Pavilon je vyrobený z eloxovaných hliníkových profilů.

Typ 4500: 
Střecha i stěny jsou prosklené klasickým čirým bezpečnostním sklem síly 3 mm se zvýšenou odolností proti rozbití. 
Obsahem balení jsou AL profily, lakovaná pozinkovaná základna, prosklení, jednoduché posuvné dveře 
62 x 177 cm, 1x boční lamelové větrací okénko, veškerý spojovací materiál. 

Typ 9000:
Pavilon má boky prosklené čirým tvrzeným bezpečnostním sklem síly 3 mm se zvýšenou odolností proti rozbití 
a střechu prosklenou nerozbitným čirým komůrkovým polykarbonátem síly 6 mm.  Obsahem balení jsou AL profily, 
lakovaná pozinkovaná základna, prosklení, dvojité posuvné dveře 80x177 cm, 3x výklopné boční větrací okénko, 
veškerý spojovací materiál. 

VITAVIA HERA 4500

typ

VITAVIA HERA 9000

tvrzené sklo 3 mm

verze prosklení

komůrkový polykarbonát 
plus tvrzené sklo 3 mm

větrací
okna

1

3

2,57

2,56

1,82
2,56

2,30

3,00

3,80

1,94
3,80

3,20

náhled (m)

2,3 x 2,56

3,2 x 3,8

rozměr (m)

stříbrná
nebo

zelená

stříbrná
nebo

zelená
nebo
černá

barva

4,5

9,0

plocha
2(m )

Dodáváme ve třech odstínech konstrukce: stříbrná černázelená

Dodáváme ve dvou odstínech konstrukce: stříbrná stříbrná
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

pavilon VITAVIA HELENA

Výrobce - VITAVIA GARDEN (Velká Británie). 
Pavilon VITAVIA HELENA je zařazen do kategorie PREMIUM – 
výrobek světového značkového výrobce. Pavilon je vyrobený 
z eloxovaných hliníkových profilů. Stěny jsou prosklené klasickým 
bezpečnostním sklem síly 4 mm se zvýšenou odolností proti 
rozbití. Zastřešení je vyrobeno z dvoustěnných polykarbo-
nátových desek síly 10 mm.

Obsahem balení jsou dvojité posuvné dveře s patentním zámkem 
(š x v otvoru = 119 x 176 cm), AL konstrukce, prosklení, 1–3 
ventilační okénka s manuálním otevíráním, veškerý spojovací 
materiál. Pavilon je osazený dvěma okapovými svody 1,75 m, 
Ø 32 mm. 

Dveře lze namontovat z čela nebo z obou boků pavilonu podle 
vašeho uvážení. Pavilon je možné postavit na rovnou a pevnou 
podlahu nebo na klasickou zděnou podezdívku. Pavilon 
dodáváme jako stavebnici s podrobným montážním návodem.
K pavilonu je možné dokoupit ještě dodatečné dvojité posuvné 
dveře. 

Dodáváme ve dvou odstínech konstrukce: stříbrná tmavě šedá

typ verze prosklenívětrací
okna náhled (m)rozměr (m) barva

VITAVIA HELENA 7000
tvrzené sklo 4 mm
plus komůrkový
polykarbonát 10 mm

1
světle šedá

nebo 
tmavě šedá

světle šedá
nebo 

tmavě šedá

světle šedá
nebo 

tmavě šedá

světle šedá
nebo 

tmavě šedá

7,21

plocha
2(m )

2,
39

 

2,66 2,71

1,
87

VITAVIA HELENA 8600
tvrzené sklo 4 mm
plus komůrkový
polykarbonát 10 mm

2 8,88

VITAVIA HELENA 10200
tvrzené sklo 4 mm
plus komůrkový
polykarbonát 10 mm

2 10,56

VITAVIA HELENA 11900
tvrzené sklo 4 mm
plus komůrkový
polykarbonát 10 mm

3 12,24

2,66 x 3,34

2,66 x 3,97

2,66 x 4,60

2,66 x 2,71

2,
39

2,66

1,
87

4,60

2,
39

2,66 3,34

1,
87

2,
39

2,66

1,
87

3,97
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

skleník VITAVIA SIRIUS

Výrobce - VITAVIA GARDEN (Velká Británie). 
Skleníky řady VITAVIA SIRIUS jsou zařazeny do kategorie PREMIUM – výrobek světového značkového výrobce. Tvrzené sklo 3 mm nebo polykar-
bonátové desky jsou do hliníkových profilů ukotveno pomocí ocelových sponek. Skleník je vyrobený z eloxovaných hliníkových profilů síly 1,2 mm. 

Popis - dvoukřídlé posuvné dveře (š x v otvoru = 122 x 191 cm), AL profily, prosklení, 4 střešní ventilační okénka s manuálním otevíráním, prosklení, veškerý 
spojovací materiál. 

Polykarbonát - prosklení k většině skleníků vyrábíme přímo v naší firmě.  Používáme výhradně kvalitní dvoustěnný komůrkový polykarbonát síly 4 mm 
nebo 6 mm s UV filtrem (nekřehne, nežloutne) značek Marlon (výrobce Brett Martin - GB) nebo Sunlite (výrobce Palram Europe - GB). Oba polykarbonáty 
naše firma oficiálně dováží do ČR jako regionální partner jejich výrobců. Z důvodu zajištění maximální kvality jsme nechali oba polykarbonáty otestovat 
v českých technických zkušebnách. 

Skleník lze postavit buď na zděnou podezdívku (pak není nutné dokupovat základnu z pozinkovaného plechu) nebo na základnu z pozinkovaného plechu 
(nutno dokoupit jako dodatečné příslušenství). Ke skleníku je možné dokoupit řadu nadstandardního příslušenství - poličky, regály, další větrací střešní i boční 
okénka, automatické otvírače k těmto okénkům, okapové sady, teploměry, vlhkoměry, zavlažovací zařízení. Skleník dodáváme jako stavebnici 
s podrobným montážním návodem.

SIRIUS černý SIRIUS zelený

Dodáváme ve třech odstínech konstrukce: stříbrná černázelená

typ verze prosklenístřešní
okno

2,57 m2,570,63 0,63

3,83

2,57

1,26

náhled (m)rozměr (m) barvaplocha
2(m )

VITAVIA SIRIUS 
3 okapové svody 4 3,83 x 3,83

stříbrná
nebo 

zelená
nebo
černá

14,67

komůrkový polykarbonát 4 mm

komůrkový polykarbonát 6 mm

tvrzené sklo 3 mm
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

skleník  DODO
Klasický robustní skleník vyrobený z masivních elektrolyticky pozinkovaných ocelových profilů s prosklením z kvalitního polykarbonátu. Síla polykarbonátu 
je volitelná - 4 mm / 6mm / 8 mm / 10 mm. Nosná konstrukce skleníku je z vnější strany nalakována vypalovanou zelenou barvou odstínu RAL 6005. 
Jednotlivé díly konstrukce jsou vzájemně sešroubovány.

Polykarbonát - velmi kvalitní dvoustěnný (síla 4 mm, 6 mm, 8 mm) nebo čtyřstěnný (10 mm) polykarbonát s UV filtrem (nekřehne, nežloutne). Z důvodu 
zajištění maximální kvality prosklení tohoto modelu skleníku je prosklení vyrobeno firmou LANIT PLAST, s.r.o. z komůrkového polykarbonátu Marlon (výrobce 
Brett Martin - Velká Británie) nebo z polykarbonátu Sunlite (výrobce Palram Europe - Velká Británie / Německo). Společnost LANIT PLAST, s.r.o. je od roku 
1999 jedním z největších oficiálních dovozců polykarbonátu do ČR (jako regionální partner jejich výrobců) a disponuje proto vlastními technickými zkušebními 
protokoly z českých státem akreditovaných zkušeben. Jedná se tak o jedny z mála skleníků na českém trhu, které jsou osazené kvalitním polykarbonátem 
s doložitelnou českou certifikací. 

Skleník doporučujeme postavit na pevnou nosnou podezdívku. Základový rám skleníku může být podložen např. betonovými prefabrikáty, dlaždicemi, cihlami 
nebo trámy. Skleník je nutné v každém případě pevně ukotvit k základům, aby nedošlo 
k jeho poškození větrem. Pro ukotvení je možné použít např. šrouby s hmoždinkami 
(otvory v základním rámu je nutné vyvrtat) nebo použít kotvu do země.

Obsahem balení jsou jednokřídlé dveře na pantech (0,76 x 1,7 m), nosná konstrukce, 
prosklení, 1 střešní ventilační okno s manuálním otvíráním (kromě modelu 8 x 5), 
veškerý spojovací materiál. Ke skleníku je možné dokoupit řadu doplňků - regály, 

automatický otvírač ke střešnímu oknu, teploměry, vlhkoměry, zavlažovací zařízení. Skleník dodáváme jako stavebnici s podrobným montážním návodem. 
Pozor - u tohoto modelu skleníku je nutné přesný rozměr polykarbonátových tabulí svépomocí doformátovat z předpřipravených desek 
podle přiloženého nářezového plánu.

rozměr (m)

2,35 x 1,50

2,35 x 2,22

2,35 x 2,92

2,35 x 3,65

plocha
2(m )

3,53

5,22

6,86

8,58

DODO 8x5

DODO 8x7

DODO 8x10

DODO 8x12

typ střešní
okno

-

1

1

1

ZKOMP OLE NTOVÁ
V ČR

ZKOMP OLE NTOVÁ
V ČR

přednosti skleníku

na nerozbitnost polykarbonátu krupobitím poskytujeme 
smluvní prodlouženou záruku v délce 10 let
atest Státního zdravotního ústavu na polykarbonát

extrémně odolná ocelová konstrukce

komůrkový polykarbonát 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

komůrkový polykarbonát 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

komůrkový polykarbonát 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

verze prosklení

komůrkový polykarbonát 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

skleník  DODO
Klasický robustní skleník vyrobený z masivních elektrolyticky pozinkovaných ocelových profilů s prosklením z kvalitního polykarbonátu. Síla polykarbonátu 
je volitelná - 4 mm / 6mm / 8 mm / 10 mm. Nosná konstrukce skleníku je z vnější strany nalakována vypalovanou zelenou barvou odstínu RAL 6005. 
Jednotlivé díly konstrukce jsou vzájemně sešroubovány.

Polykarbonát - velmi kvalitní dvoustěnný (síla 4 mm, 6 mm, 8 mm) nebo čtyřstěnný (10 mm) polykarbonát s UV filtrem (nekřehne, nežloutne). Z důvodu 
zajištění maximální kvality prosklení tohoto modelu skleníku je prosklení vyrobeno firmou LANIT PLAST, s.r.o. z komůrkového polykarbonátu Marlon (výrobce 
Brett Martin - Velká Británie) nebo z polykarbonátu Sunlite (výrobce Palram Europe - Velká Británie / Německo). Společnost LANIT PLAST, s.r.o. je od roku 
1999 jedním z největších oficiálních dovozců polykarbonátu do ČR (jako regionální partner jejich výrobců) a disponuje proto vlastními technickými zkušebními 
protokoly z českých státem akreditovaných zkušeben. Jedná se tak o jedny z mála skleníků na českém trhu, které jsou osazené kvalitním polykarbonátem 
s doložitelnou českou certifikací. 

Skleník doporučujeme postavit na pevnou nosnou podezdívku. Základový rám skleníku může být podložen např. betonovými prefabrikáty, dlaždicemi, cihlami 
nebo trámy. Skleník je nutné v každém případě pevně ukotvit k základům, aby nedošlo 
k jeho poškození větrem. Pro ukotvení je možné použít např. šrouby s hmoždinkami 
(otvory v základním rámu je nutné vyvrtat) nebo použít kotvu do země.

Obsahem balení jsou jednokřídlé dveře na pantech (0,76 x 1,7 m), nosná konstrukce, 
prosklení, 1 střešní ventilační okno s manuálním otvíráním (kromě modelu 8 x 5), 
veškerý spojovací materiál. Ke skleníku je možné dokoupit řadu doplňků - regály, 

automatický otvírač ke střešnímu oknu, teploměry, vlhkoměry, zavlažovací zařízení. Skleník dodáváme jako stavebnici s podrobným montážním návodem. 
Pozor - u tohoto modelu skleníku je nutné přesný rozměr polykarbonátových tabulí svépomocí doformátovat z předpřipravených desek 
podle přiloženého nářezového plánu.

rozměr (m)

2,35 x 1,50

2,35 x 2,22

2,35 x 2,92

2,35 x 3,65

plocha
2(m )

3,53

5,22

6,86

8,58

DODO 8x5

DODO 8x7

DODO 8x10

DODO 8x12

typ střešní
okno

-

1

1

1

ZKOMP OLE NTOVÁ
V ČR

ZKOMP OLE NTOVÁ
V ČR

přednosti skleníku

na nerozbitnost polykarbonátu krupobitím poskytujeme 
smluvní prodlouženou záruku v délce 10 let
atest Státního zdravotního ústavu na polykarbonát

extrémně odolná ocelová konstrukce

komůrkový polykarbonát 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

komůrkový polykarbonát 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

komůrkový polykarbonát 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm

verze prosklení

komůrkový polykarbonát 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

domky SOLID

Kvalitní dřevěné zahradní domky od belgické firmy SOLID. Domek je dodáván jako jednoduchá stavebnice v rozloženém stavu v podobě jednotlivých 
dřevěných profilů a prken na jedné nebo více paletách. Celkem máme v nabídce 4 různé montážní systémy (viz zelená tabulka). Domky dodáváme jak 
z neošetřeného přírodního dřeva, tak i z hluboce impregnovaných profilů. V nabídce jsou desítky různých malých i velkých domků různého designu. 

 Montážní systémy

Pokud není dřevostavba impregnována z výroby, proveďte nátěr proti dřevokaznému hmyzu a plísni nejlépe již před montáží. Pro snadnou montáž a stabilitu 
zahradního domku i trvanlivost základu doporučujeme provést základovou desku z betonu (pozor na místní stavební předpisy). 

Všechny domky jsou dodávány bez nátěru. Pro zajištění maximální trvanlivosti domku doporučujeme nátěr ochranným prostředkem na dřevo z vnější strany 
domku. Vnitřní stěny nechte nenatřeny, aby dřevo mohlo dýchat.

Impregnované modely byly v autoklavu (vakuovém kotli) impregnovány až do jádra vysokým tlakem. Toto tlakové ošetření prostředkem Wolmanit CX 10 
dodává dřevu dlouhodobou ochranu proti plísni a jiným dřevoškodlivým faktorům. Wolmanit CX 10 neobsahuje ani chrom ani arsen a splňuje zdravotní normy, 
jakož i normy pro ochranu životního prostředí.

Tradiční roubený stavební
systém, při kterém se profilovaná 
prkna opatřená drážkou a perem

sesazují v rozích křížem do
vyfrézovaných zářezů.

Windblock

Dřevěné profily s drážkou a 
perem se lehce nastrčí do sebe 
a jejich konce se spojí kovovým 

profilem.

Prkna s perem a drážkou se 
nasadí do sebe a jednotlivě 

přišroubují k rohovým stojnám.

Předmontované panely
domku se usadí na místo

a spojí mezi sebou.
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

dřevěné domky

Dřevěné zahradní domky  nabízí perfektní úložný prostor nebo vám mohou sloužit i jako letní příbytek. Roubený stavební systém, při kterém se 
profilovaná prkna opatřená drážkou a perem sesazují v rozích křížem do vyfrézovaných zářezů. Naše dřevostavby jsou vyráběny z jehličnatého řeziva, 
konkrétně severského smrku. Dřevo je přírodní produkt, šetrný k životnímu prostředí, takže harmonicky zapadá do jakékoli zahrady. Další předností 
dřevovýrobku je také to, že se dá jednoduše opracovat a je cenově příznivý. K tomu navíc má jehličnaté dřevo vysokou izolační schopnost. Dodáváme jako 
rozloženou stavebnici. Dřevo je v přírodním stavu a je nutné provést povrchovou úpravu (nátěr nebo lazuru). 

Vyrobeno z přírodních smrkových 
profilů. 

 domek je vyrobený z kvalitního smrkového dřeva 
 jednokřídlé nebo dvoukřídlé čelní dveře na pantech 
 v každém křídle dveří je velké okno vyplňující cca polovinu  

plochy dveří 
 vybrané modely skladem

Dřevěná podlaha
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

dřevěné domky

Prakticky řešený kovový zahradní domek klasického designu k uskladnění zahrádkářských, sportovních, bazénových, grilovacích, campingových, 
motoristických potřeb. Domky ARROW patří mezi nejrenomovanější značku zahradních domků na světových trzích. Domek je vyrobený z pozinkovaného 
profilovaného plechu s vysokou pevností a se sílou stěny 0,22 - 0,35 mm. Střecha a části podlahové konstrukce jsou žárově pozinkované, stěny a zbytek 
konstrukce prošly elektrolytickým zinkováním. Všechny nalakované díly jsou opatřeny kvalitní polyesterovou barvou. Montáž domku je nutno provádět na 
rovném podkladu (nejlépe beton, dlaždice, dřevěný nebo kovový rám, a pod.). Všechny zahradní domky ARROW  mají design vyprojektovaný na vyšší 
postavu obyvatel USA a Evropy. . Záruka na prorezavění plechu 10 let

DRESDEN

DRESDEN

podlahová základna k domku ARROW 65

podlahová základna k domku ARROW 86 / 106

podlahová základna k domku ARROW 108 / 1010

podlahová základna k domku ARROW 1012

střešní vzpěry k domku ARROW 65 / 86

střešní vzpěry k domku ARROW 106 / 108 / 1010

střešní vzpěry k domku ARROW 1012

kotvící sada pro domek ARROW - do betonu

kotvící sada pro domek ARROW - do země

příslušenství ke kovovým domkům ARROW

ARROW DRESDEN 65 zelený

ARROW DRESDEN 86 zelený

ARROW DRESDEN 106 zelený

ARROW DRESDEN 108 zelený

ARROW DRESDEN 1010 zelený

ARROW DRESDEN 1012 zelený

ARROW WOODLAKE 65

ARROW WOODLAKE 86

ARROW WOODLAKE 108

ARROW WOODLAKE 1012

délka
(m)

2

plocha (m

)

1,51

1,81

1,81

2,42

2,97

3,70

1,51

1,81

2,42

3,70

2,93

4,58

5,66

7,57

9,30

11,58

2,93

4,58

7,57

11,58

typ kovového domku ARROW šířka
(m)
1,94

2,53

3,13

3,13

3,13

3,13

1,94

2,53

3,13

3,13

WOODLAKE
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

EURO DALLAS

VINYL DALLAS

COMMANDER DESIGNER

EURO LITE PT

WOODHAVEN

2plocha (m )délka
(m)
1,51

1,81

2,42

3,70

0,92

2,53

1,51

1,81

2,42

3,70

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

2,93

4,58

7,57

11,58

1,28

7,92

2,93

4,58

7,57

11,58

2,31

3,02

3,74

2,31

3,02

3,74

ARROW DRESDEN 65 šedý

ARROW DRESDEN 86 šedý

ARROW DRESDEN 108 šedý

ARROW DRESDEN 1012 šedý

ARROW DESIGNER 42

ARROW DESIGNER 108

ARROW EURO DALLAS 65

ARROW EURO DALLAS 86

ARROW EURO DALLAS 108

ARROW EURO DALLAS 1012

ARROW EURO LITE 64

ARROW EURO LITE 84

ARROW EURO LITE 104

ARROW PT 64 zelený

ARROW PT 84 zelený

ARROW PT 104 zelený

typ kovového domku ARROW šířka
(m)
1,94

2,53

3,13

3,13

1,39

3,13

1,94

2,53

3,13

3,13

1,94

2,54

3,14

1,94

2,54

3,14

délka
(m)

1,19

1,19

1,19

1,81

1,81

2,42

3,70

2,03

2,95

3,27

4,73

6,19

7,65

2,73

4,13

2plocha (m )

3,02

2,31

3,74

4,58

5,66

7,57

11,58

2,52

3,66

10,24

14,80

19,37

23,94

8,54

12,93

ARROW PT 84 šedý

ARROW PT 64 šedý

ARROW PT 104 šedý

ARROW VINYL DALLAS 86

ARROW VINYL DALLAS 106

ARROW VINYL DALLAS 108

ARROW VINYL DALLAS 1012

ARROW YARDSAVER 47

ARROW YARDSAVER 410

ARROW COMMANDER 1010

ARROW COMMANDER 1015

ARROW COMMANDER 1020

ARROW COMMANDER 1025

ARROW WOODHAVEN 109

ARROW WOODHAVEN 1014

typ kovového domku ARROW šířka
(m)

2,54

1,94

3,14

2,53

3,13

3,13

3,13

1,24

1,24

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

YARD SAVER

EURO DALLAS

VINYL DALLAS

COMMANDER DESIGNER

EURO LITE PT

WOODHAVEN

2plocha (m )délka
(m)
1,51

1,81

2,42

3,70

0,92

2,53

1,51

1,81

2,42

3,70

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

1,19

2,93

4,58

7,57

11,58

1,28

7,92

2,93

4,58

7,57

11,58

2,31

3,02

3,74

2,31

3,02

3,74

ARROW DRESDEN 65 šedý

ARROW DRESDEN 86 šedý

ARROW DRESDEN 108 šedý

ARROW DRESDEN 1012 šedý

ARROW DESIGNER 42

ARROW DESIGNER 108

ARROW EURO DALLAS 65

ARROW EURO DALLAS 86

ARROW EURO DALLAS 108

ARROW EURO DALLAS 1012

ARROW EURO LITE 64

ARROW EURO LITE 84

ARROW EURO LITE 104

ARROW PT 64 zelený

ARROW PT 84 zelený

ARROW PT 104 zelený

typ kovového domku ARROW šířka
(m)
1,94

2,53

3,13

3,13

1,39

3,13

1,94

2,53

3,13

3,13

1,94

2,54

3,14

1,94

2,54

3,14

délka
(m)

1,19

1,19

1,19

1,81

1,81

2,42

3,70

2,03

2,95

3,27

4,73

6,19

7,65

2,73

4,13

2plocha (m )

3,02

2,31

3,74

4,58

5,66

7,57

11,58

2,52

3,66

10,24

14,80

19,37

23,94

8,54

12,93

ARROW PT 84 šedý

ARROW PT 64 šedý

ARROW PT 104 šedý

ARROW VINYL DALLAS 86

ARROW VINYL DALLAS 106

ARROW VINYL DALLAS 108

ARROW VINYL DALLAS 1012

ARROW YARDSAVER 47

ARROW YARDSAVER 410

ARROW COMMANDER 1010

ARROW COMMANDER 1015

ARROW COMMANDER 1020

ARROW COMMANDER 1025

ARROW WOODHAVEN 109

ARROW WOODHAVEN 1014

typ kovového domku ARROW šířka
(m)

2,54

1,94

3,14

2,53

3,13

3,13

3,13

1,24

1,24

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

YARD SAVER
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

domky LANITSTORAGE

2,12

2,57 3,12

2,12

2,57 2,59

2,12

2,57 2,05

2,17

3,00 3,01

2,18

3,00 3,65

náhled (m)

1,85

1,94 1,21

plocha
2(m )

2,35

5,27

9,03

8,02

6,66

10,95

Prakticky řešený zahradní domek LANITSTORAGE k uskladnění 
zahrádkářských, sportovních, bazénových, grilovacích, campingových, 
motoristických a dalších potřeb.

Kovový zahradní domek (profilovaný plech s vysokou pevností).
Moderní design, snadná montáž, celoroční použití, zasunovací dveře. 
Kvalitní materiál s povrchovou úpravou - zinkování + lakování. Sedlová 
střecha. Montáž doporučujeme na rovném podkladu.

K domku je možné dokoupit kovovou podlahovou základnu.
Základna domku:
   podlahová konstrukce, která zvýší stabilitu domku
   na základnu je možné přišroubovat vhodnou podlahovou krytinu
   při použití základny nemusíte betonovat základní desku pro domek
   domek tak můžete postavit na jakémkoliv rovném povrchu 

přednosti domku
záruka 10 let proti prorezavění plechu skrz
výška dveří až 173 cm 

typ

LANITSTORAGE
6x4
výška dveří 158 cm

LANITSTORAGE
8x6
výška dveří 173 cm

LANITSTORAGE
8x10
výška dveří 173 cm

LANITSTORAGE
8x8
výška dveří 173 cm

LANITSTORAGE
10x10 
výška dveří 173 cm

LANITSTORAGE
10x12 
výška dveří 173 cm

rozměr (m)

1,94 x 1,21

2,57 x 2,05

3,00 x 3,01

2,57 x 3,12

2,57 x 2,59

3,00 x 3,65
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

domek CLASSIC LINE

plastové domky

domek FOX

Plastový zahradní domek "nové generace" k uskladnění zahrádkářských, sportovních, 
bazénových, grilovacích, campingových, motoristických a dalších potřeb. 
Moderní design, snadná montáž, celoroční použití. Zahradní domek má nosnou kovovou 
konstrukci a zbytek (dvojité stěny, střecha, podlaha) je vyroben z plastu (polyetylen - PE).
Plastová protiskluzová podlaha je součástí domku (je v ceně). Dvojité dveře na 
pantech jsou také vyrobeny z plastu. Síla dvojité plastové stěny je 26 mm. Sklon střechy je 30 
stupňů, což výrazně snižuje množství a tlak sněhu na střechu.

Výhody plastového domku: 
   podlaha obsažena v dodávce (kovové domky ji nemají a musíte betonovat)
   jednoduchá přenositelnost domku do jiné části zahrady
   nereziví ani po letech !!
   domek nemusíte nikdy natírat barvou ani protikorozními nátěry
   velmi omezená kondenzace vody uvnitř domku
   absolutní odolnost proti vlivu počasí - velmi robustní konstrukce
   rychlá a jednoduchá montáž (zaklapávací a šroubované spoje)
   plast je UV stabilizovaný a na slunci nežloutne ani nekřehne
   prodloužená záruka na celý domek 10 let

®

domek SKY

domek KOMPAKT

typ

LIFETIME STARLET

LIFETIME FOX

LIFETIME CLASSIC LINE

LIFETIME SKY

LIFETIME KOMPAKT

LIFETIME SENTINEL

LIFETIME DIY

LIFETIME STRATOS

LIFETIME GARTEN VILLA

LIFETIME KING SIZE

LIFETIME TRIO

prodloužení 76 cm pouze pro domky DIY, CLASSIC LINE a SENTINEL

rozměr (m)

2,13 x 1,38

2,13 x 2,13

2,44 x 3,05

3,05 x 2,44

2,44 x 1,52

2,44 x 2,29

2,44 x 1,52

3,05 x 2,44

4,57 x 2,44

3,36 x 3,36

3,36 x 3,36

2plocha (m )

2,94

4,54

7,44

7,44

3,71

5,59

3,71

7,44

11,15

11,29

11,29

dveře (m)

1,37 x 1,93

1,37 x 1,93

1,42 x 1,93

1,42 x 1,93

1,42 x 1,93

1,42 x 1,93

1,42 x 1,93

1,42 x 1,93

1,42 x 1,93

1,42 x 1,93

2,75 x 1,93

model 6424

model

60057

60014

6405

60005

60113

60015

6418

60001

6446

6433

6417
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

ECOmposterkompostery

objem (l)

246

380

302

268

typ

LIFETIME LETADLO

 LIFETIME GEODOME

LIFETIME  Premium®

LIFETIME  Mr. Twist®

ECOmposter:
Unikátní patentovaný komposter pro snadné kompostování po celé vaší zahradě. Komposter 
má tvar koule o průměru 80 cm a dodává se včetně speciální základny s kuličkovými ložisky, 
která umožňují mechanické otáčení koule. ECOmposter má dva menší otvory pro vkládání 
bioodpadu a dva větší otvory pro vyjímání už hotového kompostu. Po ukončení 
kompostovacího procesu jednoduše ECOmposter "odkulíte" na místo určení kompostu.

typ

LIFETIME Premium

LIFETIME Double

LIFETIME Mr. Twist

ECOmposter

model

60028

60072

60058

-

LIFETIME  Double®

Stabilní a velice kvalitní dětská prolézačka ve 
tvaru iglu. Prolézání, lezecké schopnosti, 
posilování, spousta zábavy v každém 
okamžiku. Sestava je velice stabilní. 
Kombinace ocelové nosné kostry a vysoce 
odolného UV stabilizovaného polyetylenu 
(HDPE). Odolnost vůči vlivu počasí. Plast na 
slunci nežloutne ani nekřehne.

houpačka LETADLO prolézačka GEODOME
Dětská prolézačka a houpačka - letadlo, která 
zabaví každé dítě a překvapí svou 
rozmanitostí. Prolézání, houpání, pilotování 
letadla, spousta zábavy v každém okamžiku. 
Sestava je velice stabilní a bezpečná. 
Kombinace ocelové nosné kostry a vysoce 
odolného UV stabilizovaného polyetylenu 
(HDPE). Odolnost vůči vlivu počasí. 
rozměry v rozloženém stavu
 délka 234 cm
 šířka 241 cm
 výška 76 - 89 cm

rozměry ve složeném stavu
 délka 123,5 cm
 šířka 55,5 cm
 výška 32,5 cm

celková možná zátěž 272 kg, 7 dětí
hmotnost - 51,3 kg

rozměry v rozloženém stavu
 Ø 305 cm
 výška v nejvyšším bodě 

1,52 cmrozměry ve složeném stavu
 délka 103,5 cm
 šířka 65,3 cm
 výška 17,1 cm

hmotnost - 47,2 kg

model

151110

101301

houpačka

prolézačka

USA
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

zahradní boxy LIFETIME®

model

65034

65009

objem (l)

184

283

rozměr (m)

d 1,48 x š 0,72 x v 0,71

d 1,70 x š 0,99 x v 0,76

typ

LIFETIME DUO

LIFETIME DUO HEAVY

Velké plastové boxy pro uskladnění vašich drobných zahradních potřeb. Jsou vyrobeny z masivního polyethylenu 
v moderním designu. S pomocí těchto beden vyřešíte problém, kam uložit venkovní hračky vašich dětí, bazénové 
příslušenství nebo nejčastěji látkové nebo molitanové povlaky venkovních židlí. Své využití naleznou i jako stůl pro 
zahradní párty. Boxy je možné proti nenechavcům uzamknout visacím zámkem (není obsahem dodávky).

Plastové boxy LIFETIME  mají dvojitou stěnu z UV odolného plastu (polyethylen) silnou 26 mm, jsou absolutně ®

voděodolné a nevyžadují žádnou péči. Mají pohodlné víko s jištěním pomocí dvou pneumatických pístků s tlumičem 
0(podobné písty jako u přední kapoty dražších aut), které umožňují otevření o 90  a zajišťují i bezpečné pomalé 

zavření. Pístový mechanismus ochrání i vaše děti, kterým tak víko nemůže náhle spadnout na ruce. Extrémně 
kvalitní plast Vás ušetří od pravi-
delného natírání jako u jiného 
dřevěného nebo kovového zahrad-
ního nábytku.

Enormní stabilita umožňuje zatížit bedny vahou až 450 kg, případně je možné 
boxy využívat jako lavici. Robustní a masivní konstrukce spolu 
s kvalitním UV odolným plastem umožňuje poskytovat na tyto boxy 
záruku 10 let. 

®

Zahradní vozíky LIFETIME  mají moderní design a jsou ®

vyrobené za použití nejnovějších technologií. Unikátní konstrukce 
ulehčí práci a sníží námahu na přemístění nákladu z místa na místo. 

Vozíky jsou vyrobeny z robustních materiálů, korba je z odolného 
plastu. Nosnost vozíku je až 295 kg. Geniální konstrukce využívající 

principu páky, nízko položené těžiště a dvě kola s pneumatikami způsobují, že 
na rukojetích zvedáte hmotnost odpovídající pouze 15% převážené 
hmotnosti nákladu. Perfektní stabilita při nakládání.

POZOR NA ASIJSKÉ NAPODOBENINY - jsou vyrobeny z úplně jiných 
materiálů, které nevydrží větší zatížení a navíc na slunci křehnou.

Box STANDARD Box XXL

DUO

DUO

 
DUO HEAVY

DUO HEAVY

objem (l)

440

495

2 012

model

60089

60012

60088

rozměr (m)

d 1,29 x š 0,65 x v 0,68 

d 1,50 x š 0,61 x v 0,68

d 1,92 x š 1,08 x v 1,32

typ

LIFETIME Box STANDARD

LIFETIME Box XXL

LIFETIME Box HORIZONTAL

USA
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

nábytek LIFETIME®

®

®"LIFETIME  - jeden z nejrenomovanějších světových výrobců kvalitních plastových sportovních a HOBBY produktů - zahradní domky, 
plastový zahradní nábytek, kompostéry, plastové loďky, sportovní nábytek a potřeby”

®Tento velmi stabilní skládací nábytek od světového výrobce LIFETIME  (USA) je ideální pro vnitřní i venkovní použití. Rám nábytku je vyroben z extrémně 
pevné lakované oceli a z vysoce kvalitního a odolného plastu (HDPE – hight density polyethylen) s UV filtrem. Tato kombinace materiálů zajišťuje nejen 
dlouhou životnost, ale také umožňuje snadné čištění. Plastový materiál nábytku zabraňuje nepříjemné tvorbě třísek a poranění jako u dřevěného nábytku. Před 

®zimou nábytek LIFETIME  jednoduše vyčistíte ideálně tlakovou myčkou nebo vodou ze zahradní hadice s trochou saponátu a nábytek bude zase jako nový. 

®Nábytek LIFETIME  – praktické řešení pro Vaši zahradu, terasu, bazén nebo i campingovou dovolenou.

piknikový stůl + 3x lavice
LIFETIME 22127

dětský piknikový set 83 cm
LIFETIME 280094

piknikový set 183 cm
LIFETIME 60112

Ø stolu 112 cm, Ø vč. lavic 182 cm

rozkládací kulatý stůl, průměr stolu 152 cm

dětský piknikový stůl s lavicemi
d 83 cm x š 48 cm x v 54 cm

rozkládací stůl s nastavitelnou výškou
d 122 cm x š 61 cm x v 48-74 cm

velký piknikový set, barva hnědá
d 183 cm x š 145 cm x v 74 cm

rozkládací stůl 150 cm
d 152 cm x š 70 cm x v 74 cm

kulatý skládací stůl 152 cm
LIFETIME 80121 

skládací stůl 122 cm
LIFETIME 80221

skládací stůl 150 cm
LIFETIME 80395

USA
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

skládací stůl 180 cm
LIFETIME 80333 

příruční stůl 66 cm
LIFETIME 80251

skládací stůl 244 cm
LIFETIME 80270

barový kulatý stůl 83 cm
LIFETIME 80362

rozkládací stůl 180 cm
d 183 cm x š 76 cm x v 74 cm

rozkládací příruční stůl
d 66 cm, š 46 cm, v 61-71 cm

rozkládací stůl 244 cm
d 244 cm x š 76 cm x v 74 cm

rozkládací vysoký kulatý stůl
průměr 83 cm, výška 110 cm

dětský stůl 61 cm
LIFETIME 80425 

rozkládací dětský stůl
d 61 cm x š 61 cm x v 54 cm

skládací lavice 180 cm 
LIFETIME 80305

rozkládací lavice 180 cm
d 183 cm x š 29,2 cm x v 42,2 cm

campingový stůl + 2x lavice 
LIFETIME 80353

campingový stůl a 2x lavice
d 106,7 cm x š 66 cm x v 71,1 cm

židle 
LIFETIME 2810-1 1 ks

skládací židle - 1 kus
h 51 cm x š 47 cm x v 87 cm

dětská židle 
LIFETIME 80474

dětská židle zelená
h 39 cm x š 37 cm x v 60 cm

®Nábytek LIFETIME  – praktické řešení pro Vaši zahradu, terasu, bazén nebo i campingovou dovolenou.

USA
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

vchodové stříšky jsou skladem k dodání ihned

1 kouřová

kouřová

kouřová

kouřová

kouřová

kouřová

kouřová

kouřová

kouřová

kouřová

kouřová

kouřová

kouřová

70bílá 120

12 90bílá 250
13 75hnědá 250
12 75bílá 250
13 90hnědá 200
12 90bílá 200
13 75hnědá 200
12 75bílá 200
13 90hnědá 160
12 90bílá 160
13 75hnědá 160
12 75bílá 160
11 90hnědá 160
10 90bílá 160
9 30-53hnědá 180
8 30-53bílá 180
7 85hnědá 160
6 85bílá 160
7 85hnědá 120
6 85bílá 120
5 85hnědá 140
4 85bílá 140
3 70hnědá 130
2 čirá

čirá

čirá

čirá

čirá

čirá

čirá

čirá

čirá

čirá

čirá

čirá

70bílá 130

13 90hnědá 250

vchodová stříška TOPAZ 130

vchodová stříška ONYX 250/90
vchodová stříška ONYX 250/75
vchodová stříška ONYX 250/75
vchodová stříška ONYX 200/90
vchodová stříška ONYX 200/90
vchodová stříška ONYX 200/75
vchodová stříška ONYX 200/75
vchodová stříška ONYX 160/90
vchodová stříška ONYX 160/90
vchodová stříška ONYX 160/75
vchodová stříška ONYX 160/75
vchodová stříška ARCO 160
vchodová stříška ARCO 160
boční stěna ke stříšce MELES
boční stěna ke stříšce MELES
vchodová stříška MELES 160
vchodová stříška MELES 160
vchodová stříška MELES 120
vchodová stříška MELES 120
vchodová stříška TURKUS 140
vchodová stříška TURKUS 140
vchodová stříška TOPAZ 130

vchodová stříška ONYX 250/90

vchodová stříška SP1 120

číslo
obr. model stříšky barva

prosklení
hloubka ke 

zdi (cm)
šířka
(cm)

komůrkový polykarbonát 4,5 mm

komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm

komůrkový polykarbonát 4,5 mm

materiál proskleníbarva
konstrukce

14
kouřová

kouřová

30-53bílá

bílá

180
hnědá

hnědá15 30-53180
14 30-53180
15

čirá

čirá
30-53180boční stěna ke stříšce ONYX 90

boční stěna ke stříšce ONYX 75
boční stěna ke stříšce ONYX 75

boční stěna ke stříšce ONYX 90 komůrkový polykarbonát 4,5 mm 

komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm 
komůrkový polykarbonát 4,5 mm 

šířka/hloubka
120/70 cm

SP1

1

šířka/hloubka
120/85 cm
160/85 cm

MELES

6

šířka/hloubka
160/90cm

ARCO

11

šířka/hloubka
130/70 cm

TOPAZ

2

šířka/hloubka
120/85 cm
160/85 cm

MELES

7

12

šířka/hloubka
160/75 cm
160/90 cm
200/75 cm
200/90 cm
250/75 cm
250/90 cm

ONYX

šířka/hloubka
130/70 cm

TOPAZ

3

šířka/hloubka
180/30-53 cm

boční stěna
MELES

8

13

šířka/hloubka
140/85cm

TURKUS

4

šířka/hloubka
180/30-53 cm

boční stěna
MELES

9

14

šířka/hloubka
120/30-53 cm

boční stěna
ONYX

šířka/hloubka
140/85cm

TURKUS

5

šířka/hloubka
160/90cm

ARCO

10

15

šířka/hloubka
120/30-53 cm

boční stěna
ONYX

Stříšky jsou vyrobené nalakovaných hliníkových profilů a zasklené komůrkovým 
polykarbonátem síly 4,5 mm s oboustranným UV filtrem nebo plexisklem. 
Polykarbonát i plexisklo pocházejí od kvalitních evropských výrobců. 

šířka/hloubka
160/75 cm
160/90 cm
200/75 cm
200/90 cm
250/75 cm
250/90 cm

ONYX

vchodové stříšky
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

16 2017 18 19

21 2522 23 24

šířka/hloubka
120/87 cm
160/87 cm

LARUS
šířka/hloubka
120/87 cm
160/87 cm

LARUS
šířka/hloubka
120/85 cm
160/85 cm

OTIS
šířka/hloubka
120/85 cm
160/85 cm

OTIS
šířka/hloubka
120/85 cm
160/85 cm

OTIS

šířka/hloubka
160/87 cm

OLOR
šířka/hloubka
160/87 cm

OLOR
šířka/hloubka
160/87 cm

OLOR
šířka/hloubka
160/90 cm

LEO
šířka/hloubka
160/90 cm

LEO

31

26 3027 28 29

šířka/hloubka
160/90 cm

LEO
šířka/hloubka
150/97 cm

KORAL
šířka/hloubka
150/96 cm

RUBIN
šířka/hloubka
150/90 cm

AGAT
šířka/hloubka
150/97 cm

LAZUR

33

šířka/hloubka
160/70 cm
160/90 cm

ARCUS

32

šířka/hloubka
160/70 cm
160/90 cm

ARKUS

32

šířka/hloubka
160/70 cm
160/90 cm

ARCUS

bílá

bílá

bílá

bílá

bílá

hnědá
stříbrná

stříbrná

stříbrná

stříbrná
tm. šedá
tm. šedá
tm. šedá

černá

hnědá

hnědá

hnědá

31 97150
30 97150
29 90150
28 96150
27 97150
26 90160
25 90160
24 90160
23 87160
22 87160
21 87160
20 85160
19 85160
18 85160
20 85120
19 85120
18 85120čirá

čirá
čirá
čirá
čirá
čirá
čirá
čirá
čirá
čirá
čirá
čirá
čirá
čirá
čirá
čirá
čirávchodová stříška LAZUR 150

vchodová stříška LAZUR 150
vchodová stříška AGAT 150
vchodová stříška RUBIN 150
vchodová stříška KORAL 150
vchodová stříška LEO 160
vchodová stříška LEO 160
vchodová stříška LEO 160
vchodová stříška OLOR 160
vchodová stříška OLOR 160
vchodová stříška OLOR 160
vchodová stříška OTIS 160
vchodová stříška OTIS 160
vchodová stříška OTIS 160
vchodová stříška OTIS 120
vchodová stříška OTIS 120
vchodová stříška OTIS 120

číslo
obr. model stříšky barva

prosklení
hloubka ke 

zdi (cm)
šířka
(cm)

plné plexisklo satin 4 mm
plné plexisklo satin 4 mm

plné plexisklo 4 mm
plné plexisklo 4 mm
plné plexisklo 4 mm
plné plexisklo 4 mm
plné plexisklo 4 mm
plné plexisklo 4 mm
plné plexisklo 4 mm
plné plexisklo 4 mm
plné plexisklo 4 mm
plné plexisklo 4 mm
plné plexisklo 4 mm
plné plexisklo 4 mm

plné plexisklo satin 4 mm
plné plexisklo 10 mm
plné plexisklo 10 mm

materiál proskleníbarva
konstrukce

kouřová

kouřová17 87hnědá 160
16 87bílá 160
17 87hnědá 120
16 87bílá 120čirá

čirá
vchodová stříška LARUS 160
vchodová stříška LARUS 160
vchodová stříška LARUS 120
vchodová stříška LARUS 120

komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm

bílá

bílá
hnědá33 90160

32

32

70

90

160

160

čirá

čirá
kouřová

kouřová

vchodová stříška ARCUS 160/70

vchodová stříška ARCUS 160/90

vchodová stříška ARCUS 160/70

vchodová stříška ARCUS 160/90

komůrkový polykarbonát 4,5 mm

komůrkový polykarbonát 4,5 mm
komůrkový polykarbonát 4,5 mm

komůrkový polykarbonát 4,5 mm

33 70160hnědá

TURKUS ze strany 24 TURKUS ze strany 24
šířka/hloubka
150/97 cm

LAZUR
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

Základní obrubník - pro oddělení trávníku a záhonů si zakupte pouze běžný obrubník v délce 6 nebo 12 m. Ten můžete později kdykoliv přeměnit 
v jednoduchý zavlažovací systém pouhým dokoupením příslušných doplňků.

Zavlažovací set – v kartonovém obalu je zabalen obrubník s délkou 6 metrů plus základní zavlažovací komponenty nutné k instalaci zavlažování a spuštění 
systému. Na obalu je uveden obsah balení a návod na instalaci systému. Všechny komponenty lze dokoupit i jednotlivě.  
Zavlažovací systém 2 v 1 je patentově chráněný český výrobek. Obsahuje závlahové prvky, které optimálně a úsporně zavlažují okrasné nebo zeleninové 
záhony, skleníky a menší travnaté prostory na zahradě. První obrubník na světě, který nejen odděluje trávník od záhonů, cest, chodníků a jiných venkovních 
prostorů, ale dokáže také efektivně zalévat jakákoliv místa na vaší zahradě. Je také vhodný pro komerční použití.

Skleníkový set - pro majitele skleníků máme v nabídce "Skleníkový set", což je komplet všech doplňků, které jsou nutné k vytvoření základního zavlažování 
ve skleníku. Stačí zakoupit běžný obrubník a tento set. Z obrubníku vytvoříte uličku ve skleníku a na ní napojíte postřikovače, které naleznete v setu - přesný 
popis na www.lanitgarden.cz.  

funkce 2 v 1 – kvalitní a estetické oddělení trávníku a okrasných záhonů 
spojené se závlahou – unikátní systém
jednoduchá instalace – není třeba montáž odbornou firmou
kvalitní komponenty zavlažovacího systému – garance kvality min. 10 let

nízká cena celého systému, maximální hospodárnost ve spotřebě vody
snadné rozšiřování zavlažovacího systému o další komponenty 
v budoucnu
možnost individuálního nastavení jednotlivých postřikovačů a kapkových 
závlah, možnost rozdělení zavlažování do několika sekcí
systém lze napojit na časovač, který umožní efektivní zavlažování i v noci 
(není obsahem dodávky)

zahradní obrubníky GARDEN DIAMOND

výhody zavlažovacího systému v zahradním obrubníku

napojení na vodovodní hadici L - 25 mm
16 mm konektor z obrubníku
25 mm záslepka
obrubník Garden Diamond
rychlospojka s konektorem od hadice
„I” konektor pro 6 mm hadičku

1

7

65

4

3

2

záslepka otvoru v obrubníku
6 mm hadička
„T” konektor pro 6 mm hadičku
kapkovač se samoregulací na 4 l/hodina
zapichovací kapkovač s regulací 0 - 10 l/hodina
ventil pro 16 mm hadici

8

13

12

11

10

9

16 mm distribuční hadice
„T” konektor pro 16 mm hadici
16 mm kapkovací hadice
záslepka pro 16 mm hadici
postřikovač
vyměnitelná hadice postřikovače

14

19

18

17

16

15

1 7

6

5

4
3

2

8

13

10
9

14

19
18

17

1615

9
9

11
11

12

řez obrubníkem
Garden Diamond

ro
zm

ěr
y 

v 
m

m
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

závěsná AL polička (120 x 29 cm)

VENUS / URANUS / SIRIUS

AL polička (122 x 15 cm) podpěry na poličku sklopná AL polička (120 x 52cm)

AL regál (120 x 52 cm) nástavec na AL regál (120 x 26 cm) stínící bílá PE síť (183 x 259 cm) min-max teploměr

půdní teploměr

vhodné pro všechny typy

vlhkoměr

vhodné pro všechny typy

závěsný teploměr

vhodné pro všechny typy

ventilační okno střešní (60 x 60 cm)

ventilační okno stěnové (60 x 60 cm) okapový kit (2ks)

VENUS / URANUS / SIRIUS / IDAVENUS / URANUS / SIRIUS VENUS / URANUS / SIRIUS

VENUS / URANUS / SIRIUS

VENUS / URANUS / SIRIUS VENUS / URANUS / SIRIUS

vhodné pro všechny typy vhodné pro všechny typy vhodné pro všechny typyVENUS / URANUS / SIRIUS
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skleníky, zahradní domky
kompostéry a další

dvoudílná polička (126 x 30 cm)

MYTHOS

stínící síť

MYTHOS

zavlažovací set IRRIGATIA C24

pro všechny typy

zavlažovací set (50 trysek)

polička (120 x 30 cm) autom. otvírač pro střešní okno

AL regál (126 x 50 cm) AL regál (126 x 50 cm) AL regál (126 x 50 cm)

jednopolicový dvoupolicový třípolicový

vhodné pro všechny typy vhodné pro všechny typy vhodné pro všechny typy

LANITPLAST PLUGIN LANITPLAST DODOLANITPLAST PLUGIN vhodné pro všechny typy

autom. otvírač pro střešní okno


