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Vyberte si velikost dle Vašeho přání a zakroužkujte ji prosím v následující tabulce.
3,30 m

4,35 m

5,40 m

6,45 m

6,00 m

73 190 Kč

76 080 Kč

78 500 Kč

80 670 Kč

7,50 m

79 220 Kč

81 640 Kč

86 460 Kč

91 290 Kč

9,00 m

80 430 Kč

85 260 Kč

90 090 Kč

94 910 Kč

Lamelové dřevo, 19 mm na střeše*

Prosvětlovací desky z tvrdého PVC
(průhledné) na střeše*

Přírodní světlá břidlice

1 řada (boční stěny, přední strana)

Kulaté oblouky

1kus (12 částí lamelového dřeva)

Okap (hnědý)

+ příslušenství a svod

Boční stěna

Jeden kus boční stěny vyplní prostor mezi dvěma sloupy (lamelový design)

Zadní stěna

lamelový design

Navýšení proti zatížení sněhem
Komora na nářadí
+ jedny dveře bez oken

Dveře
Držák sloupků

k zabetonování (H- tvar)

GPS: 49°59‘14.460“N, 14°43‘1.823“E
výhradní zastoupení Rekers Betonwerk
GmbH & Co.KG pro ČR
výhradní zastoupení Siebau Raumsysteme
GmbH & Co.KG pro ČR, SR
zastoupení BCW Brandenburger Carportwerk
GmbH pro ČR

Pro naše Carporty je k dispozici následující příslušenství.
Dřevěné bednění

Hotovedomy s.r.o.
U Remízku 187,
251 62 Tehovec
Tehovec - Praha východ

+ 0 Kč
+ 2 390 Kč
+ 6 010 Kč

IČO:29217253, DIČ‘: CZ29217253, zap.v
OR u MS v Praze, vložka166857
www.svet-garazi.cz
www.hotovedomy.cz

+ 4 810 Kč
+ 4 810 Kč
+ 4 810 Kč
+ 9 610 Kč
+ 4 810 Kč
+ 36 190 Kč
+ 6 010 Kč
+ 460 Kč

Barevné provedení lakování dle RAL

na poptávku

Montáž Carportu + základy

individuální
kalkulace

3. Vaše adresa a termín dodání
Zboží Vám bude dodáno ve velmi krátkém termínu a bude vyloženo pomocí
vysokozdvižného vozíku.
Objednavatel

Navštivte také naše

Ukázkové centrum
garáží
Naše společnost Vám pomůže vybrat
pro Vás to nejvhodnější řešení:
• stavbu zděné garáže
• dodání levných plechových garáží AND
• dodání německých dřevených přístřešků
EASYCARPORT
• dodání německé prefabrikované
garáže REKERS z výrobního závodu
z Ochentrucku
• dodání německé ocelové garáže SIEBAU
renomovaného německého výrobce
z Kreuztalu
• dodání značkových vrat a pohonů: Trido,
Hörmann, Novoferm, Sommer, Novoport
Pouze u nás můžete shlédnout jak garáže
betonové tak i plechové.
Přijete k nám do Tehovce - Praha východ,
2 km od Říčan.

Váš Carport byl zhotoven v našem
závodě s velkou pečlivostí a s odbornými znalostmi ze sušeného smrku, který
pochází z kontrolované dřevařské
oblasti.
Ani sebelepší carportová nabídka
nemůže samozřejmě splnit všechna
přání na míru. Proto jsou Easy Carports
konstruovány tak, aby změny, které
musí být provedeny přímo namístě
mohly být jednoduše realizovány.
Dřevo je přírodní produkt, který žije
a pracuje a i přes technické sušení je
vystaveno různým vlivům počasí.
Proto nejde nikdy zcela vyloučit výskyt
hrbolků, vytékání pryskyřice, stejně tak
jako vzniku prasklin.
Naše dřevo je zcela neošetřené
a postupem času zšedne, čemuž
můžete zabránit ošetřením jedním
z pigmentových nátěrů např. Osmo,
Sikkens, Remmers nebo pomocí jiné
kvalitní barvy.
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Kontaktní informace

zhotovit týmem profesionálů z Vašeho
regionu.
Dbejte prosím také všech daných
stavebních předpisů Vaší obce
a dodržujte ve statice předepsané
základy a upevnění.
Při stavění na hranici pozemku by měly
být základy znázorněny odlišně
(prosím oslovte nás na toto téma).
Viditelné nedostatky zboží oznamte
prosím nám nebo Vašemu obchodníkovi
PŘED montáží.
S montáží postupujte dle návodu krok
za krokem. Máte-li k nějakému
z bodů přece jen otázku nebo nejasnosti, a nebo výjimečně chybí nějaká
součástka (v tomto případě uveďte
prosím přesné označení součástky
podle obdrženého seznamu) je Vám
k dispozici náš pomocný tým.

Při montáži je potřeba mít určité
řemeslnické znalosti . Také můžete
využít nabídky, nechat si Váš Carport

Vaše výhody
Jednoduché objednání
Bezpečné zaplacení
Dodání bez komplikací
Jednoduchá montáž

Jméno a příjmení

Adresa

Ulice, číslo, PSČ, Město

Navrhovaný termín
dodaní
Kontakt

Mobilní, nebo pevná linka

Poznámky

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a montáže. Platí vždy aktuální ceny. Změna cen vyhrazena. O aktuálních cenách
Vás budeme rádi informovat, nebo Vám vypracujeme cenovou kalkulaci na míru. Více na: www.carporte.cz.
Berte prosím v potaz možné chyby, změny a omyly.
*namísto ocelové střechy

Nejjednodušší cesta k Vašemu novému carportu

www.carporte.cz

Velmi kvalitní provedení

Dřevěné provedení: 12 x 12 cm masivní sloupky
a čelenky ze smrkového klíženého dřeva (vysušené,
ohoblované, zkosené); 8 x 22 cm masivní střešní atika
jako třístranný rám (smrkové stavební dřevo);
18 cm vysoké, masivní krokve ze smrkového
stavebního dřeva (125 kg/m2 sněhová zátěž).

Střešní atika se třemi stranami s designovým
okrajem, který chrání střechu před vlivy počasí;
dvě boční strany a přední strana s masivním dřevěným
okrajem 8 cm x 22 cm.
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Nejlepší kvalita

Váš Easycarport můžete obdržet s různými krytinami dle
Vašeho výběru a to bez navýšení ceny!

přes optické detaily jako jsou kulaté oblouky, stěny chránící
Vaše soukromí a nebo úložný prostor na nářadí.

Pomocí vhodného příslušenství a příslušných dílů můžete
provést ještě další úpravy. Počínaje užitečným okapem,

A samozřejmě jsou tyto produkty jednoduše k doobjednání
a přistavění.

Ocelová střecha jako standard
Kompletní příslušenství
Návod na montáž pro Vaši EasyCarport sadu
(montáž svépomocí, bez nátěru); statické výpočty,
3D výkresy a plány základů; pozinkované šrouby
a spojovací materiál pro dřevěnou konstrukci.

Střešní krytina s ocelovou trapézou včetně ochranného
laku a prostředku k upevnění.

Snadné a rychlé dodání
Zboží Vám dodáme až do domu ve velmi krátkých
termínech. V případě zájmu provedeme i odbornou
montáž, přípravu základů a úpravy povrchů
(pokládka zámkové dlažby).

5,40 × 9,00 m s komorou na nářadí 3 m hluboká
s úložným prostorem 3 m hlubokým, s jednou zadní a s jednou boční
stěnou, dva kulaté oblouky, hodí se pro dva velké osobní automobily

137 610 Kč
205 390 Kč

Průhledné prosvětlovací
desky

Ocelová střecha
Galvalume

Obkladová prkna pero
– drážka

Okap

Jasný pohled díky
prosvětleným deskám

Odolné proti působení různých
vlivů počasí a jednoduché
k pokládání

Dřevěné bednění

Ukažte dešti cestu,
kudy má téct!

Zajistěte si jasný a prosvětlený
prostor. Díky vysoké průhlednosti
se dají desky uplatnit tam,
kde je potřeba dostatečná
průhlednost.

Trapézový plech je upevněn
klempířskými šrouby přímo ke
každému krovu.

Perový a drážkový profil se do sebe
dají jednoduše zasunout, čímž je
zajištěno rychlé a zároveň atraktivní
obložení.

Ukažte dešti cestu, kudy má téct!
S Easy okapy může voda jednoduše
odtéct, nebo se směrem dozadu
snižují.

Trapézové plechy jsou opatřeny
vrstvou zinku a hliníku, což zajišuje
ještě lepší ochranu proti korozi.

Předem je nutné místo obložit
krytinovou lepenkou.

Okapy se dají jednoduše a rychle
namontovat a můžete je objednat
ke každému Carportu. Zachovejte si
při cestě k autu nohy v suchu!

Praktická ozdoba

Parkování s elánem

Schovávat se Carport
v žádném případě nemusí!

Propracované oblouky dodají
každému Carportu zcela
individuální a zajímavý
charakter.

Ochrana soukromí
a vkusná ozdoba!

Více úložného prostoru
pro zahradu, nářadí
a volný čas.

Desky jsou z tvrdého PVC a díky
tomu mají zvýšenou odolnost vůči
úderu a jsou také z velké části
odolné proti chemikáliím a nehnijí.

3,30 × 6,00 m

s jednou zadní a jednou boční stěnou,
dva kulaté oblouky, hodí se pro jeden
velký osobní automobil

93 080 Kč
138 930 Kč

3,30 × 7,5 m

s jednou zadní a dvěma bočními stěnami,
dva kulaté oblouky, hodí se pro jeden velký
osobní automobil a nástroje,
kola nebo moped

104 550 Kč
156 040 Kč

3,30 × 7,50 m

s úložným prostorem 1,5 m hlubokým,
s jednou boční stěnou, dvěma kulatými oblouky,
hodí se pro jedno velké osobní auto

118 940 Kč
177 520 Kč

3,30 × 9,00 m

s úložným prostorem 3 m hlubokým,
s jednou boční stěnou, dva kulaté oblouky,
hodí se pro jedno velké osobní auto

123 250 Kč
183 950 Kč

Trocha obložení ale zcela jistě
neuškodí.
Překrásné střešní pláště ze dřeva
nebo z břidlice dodají střeše
působivý dojem a zajistí dřevu
ochranu před větrem a vlivy počasí.
Designové střešní pláště ze dřeva
jsou dodávány v RAL barvách.

5,40 × 6,00 m
s jednou boční a s jednou zadní
stěnou, jeden kulatý oblouk, hodí se
pro dva velké osobní automobily

95 990 Kč
143 260 Kč

5,40 × 7,50 m

s komorou na nářadí , dva kulaté oblouky,
hodí se pro dva velké osobní automobily

133 300 Kč
198 960 Kč

5,40 × 7,50 m
s jednou zadní a s dvěma bočními stěnami,
dva kulaté oblouky, hodí se pro dva velké osobní
automobily a na nářadí, kola nebo moped

116 040 Kč
173 190 Kč

5,40 × 9,00 m
s jednou zadní a dvěma bočními stěnami,
dva kulaté oblouky, hodí se pro dva velké
osobní automobily a nářadí, kola nebo moped

126 060 Kč
188 150 Kč

Zakřivené oblouky z kvalitního
klíženého dřeva vykouzlí Vašemu
Carportu romantický nádech.
Klížené a ohýbané dřevo vypadá
nejen esteticky, ale zároveň má
i extrémně vysokou nosnost.

Podle toho, co se Vám líbí, můžete
desky s hladkými okraji umístit
na bočních nebo na zadní stěně a to
bu těsně u sebe nebo s malými
mezerami. Světlo propustná
lamelová struktura nebo průchodná
plocha: dodejte Vašemu Carportu
jeho zcela individuální vzhled,
nebo s našimi stavebními sadami
rozhodujete o optice jenom
Vy sami!

Pneumatiky, jízdní kola nebo
zahradní technika: v tomto prostoru
najde své místo vše, co má být
skladováno nebo bezpečně
schováno. S příslušenstvím
potřebným pro visací zámek můžete
svá kola a nářadí chránit před
možnou krádeží. Navíc je komora
na nářadí jak opticky tak funkčně
přizpůsobena Carportu.

