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• Garáže
• Halové systémy
• Garážová stání • Zahradní domky
• Materiálové kontejnery

www.siebau.cz

SIEBAU Garáže

ce
a
r
e
n
e
g
á
v
o
N

SIEBAU nová garáž s
plochou střechou navazuje
na osvědčené a desetiletími
prověřené montované
garáže z vysoce kvalitní
oceli.

Kvalita

Stěny a střecha jsou zušlechtěny Alu-Zinkem – 5-6x delší
životnost než u běžného žárového zinkování. Stěny jsou
zvenku dodatečně opatřeny dekorační omítkou (výběr z 8
barev). Střešní atika standardně lakovaná v barvě bílé (jako
RAL 9016) nebo hnědé (jako RAL 8014). Jiné barvy na
poptávku. Dougaráže a řadové garáže volitelně s
mezistěnou nebo volně průchozí.
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SIEBAU garáže s plochou střechou je možné bez problémů
kombinovat s nástavbovým stáním.

Jako alternativu nabízí SIEBAU garáže se sedlovou střechou
ve variantě samostatné, dvojité a řadové garáže.

Vybavení
Nová generace garáží s plochou střechou má o cca. 5 cm vyšší
spád střechy a standardně 3-strannou novou střešní atiku (výška:
195 mm). Nosnost střechy 125 kg/m2. Zvýšení nosnosti je možné.






 Elektrický pohon

 Okap

 Zadní atika

 Nová střešní atika





 Nové okno s
izolačním sklem

Bezpečnostní balíček zdarma
ke každé garáži *

Ne že bychom pochybovali o Vašich řidičských kvalitách...
ale již malé šrámy a prohnutí z nepozornosti jsou nepříjemné.
Proto od nás obdržíte zdarma k Vaší nové Siebau
garáži atraktivní bezpečnostní balíček. K ochraně
dveří čtyři opěrky na stěny garáže a pro zadní stěnu
výstražný prvek.
* Do vyčerpání zásob!

Výstražný prvek

Opěrka na dveře

TOP DESIGN. NEJLEPŠÍ KVALITA. VÍCE BEZPEČÍ.

SIEBAU Garážová stání

e
Nová eleganc

Exklusivní design.
Novinka v generaci garážových stání Siebau.

Nové garážové stání SIEBAU vyniká atraktivním vzhledem
a rozmanitostí typů.

Výškové nastavení pro
možnost předláždění
stejně jako mnoho variant
stěnových výplní, různé typy
zastřešení a např. nástavba
zahradního domku vyplní
každé přání.

Střecha je u samostatných stání se spádem volitelně do stran,
vlevo nebo vpravo, u dvojitých a řadových stání dozadu nebo
dopředu.

Znaky kvality

• Vysoce kvalitní ocel
• Exklusivní design

• Ryzí zpracování
• Rozmanité příslušenství
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Vybavení
U nových garážových stání SIEBAU je nyní
výběr z následujícího příslušenství
(jiné výplně na poptávku.)

A Prosvětlení střechy Typ A

deska 32 mm čirá nebo mléčná polycarbonat,
odolný vůči UV-záření a kroupám

B Prosvětlení střechy Typ B

trapézový profil 207 / 35 čirý, polycarbonat,
odolný vůči UV-záření a kroupám

A

A
C Stěnový díl Typ C*
ocelová výplň se čtvercovými otvory 25/25,
lakovaná (výběr dle RAL)
AD Stěnový díl Typ D*
ocelový vlnitý profil s 4-stranným rámem
lakovaný (výběr dle RAL)
AE Stěnový díl Typ E*
svařovaná síť pozink, s 4-stranným rámem

B

AF Stěnový díl Typ F*
dřevěná výplň, latě s průhledem

H Stěnový díl Typ H*

dřevěná výplň, latě bez průhledu

I Stěnový díl Typ I*

dřevěná výplň, latě bez průhledu
s křídlovými dveřmi (bez zobrazení)

J Stěnový díl Typ J*

hliník a sklo (bez zobrazení)

C

K Stěnový díl Typ K*

dřevěná výplň, latě s průhledem
s posuvnými dveřmi

L Stěnový díl Typ L*

dřevěná výplň, latě bez průhledu
s posuvnými dveřmi (bez zobrazení)

D

E

F

H

* Velikost dílu vždy polovina velikosti pole mezi podpěrami, montáž s teleskopickými
profily (výběr dle RAL)

Robustní ocelová konstrukce je dodatečně ošetřena
Alu-Zinkem. 5-6x vyšší odolnost proti korozi než u běžného
žárového zinkování. Stěny a dveře jsou profilované.
Zahradní domky a domky na nářadí jsou dodávané v
rozloženém stavu samostatně nebo položené na paletě.
K dispozici široký výběr příslušenství.

Nové modely s pultovou a sedlovou
střechou / přístřeškem jsou
dodávány s venkovní omítkou v
barvě bílé. Dveře a střešní atika
jsou anthrazitově šedé (RAL 7016)
– práškové lakování.
Jiné barvy na poptávku.
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SIEBAU Zahradní domky

Zahradní domky a domky na nářadí značky SIEBAU jsou
extrémně stabilní, prostorné a mnohostranně využitelné.
Typy MZH obdržíte ve třech velikostech v provedení s plochou
střechou nebo verzi MZH 2 dodatečně se sedlovou střechou.

Jedinečný v Evropě

Domky MZH a MZH 2 je možné dodat také s venkovní
omítkou v osmi volitelných barvách. Tím máte možnost
přizpůsobit Váš zahradní domek a domek na nářadí omítce
Vašeho domu.

SIEBAU Halové systémy

SIEBAU halové systémy jsou obzvláště úsporným řešením pro
široké spektrum využití. Montáž odbornou firmou probíhá ve
velmi krátké době.
Díky snadné demontáži je hala optimální také pro krátkodobá
využití. Vhodné oblasti využití jsou stejně tak v průmyslovém
a řemeslném sektoru, jako i v privátní oblasti.
Izolované nebo jednostěnné, pro vozidla nebo materiál
všeho druhu, včetně regálových systémů, mohou být
optimálně využité v každé oblasti.

SIEBAU nabízí halové
systémy v
jednostěnném i
izolovaném provedení.
Poptejte i širokou
nabídku příslušenství.

TOP DESIGN. NEJLEPŠÍ KVALITA. VÍCE BEZPEČÍ.

Materiálové kontejnery

Barvy podle

RAL

s:
e Unebenheiten durch die
ung bleiben evtl. sichtbar.

Materiálový kontejner je vytvořený pro náročné využití na
stavbách. Flexibilně použitelný, neboť všechny základní
modely mohou být vybaveny závěsným systémem pro
jeřáb až do 3 t.
Robustní díky stabilnímu a kompaktnímu vyztužení rohů.
Všechny modely se vyznačují jednoduchou montáží.
Také u vícenásobných montáží nevznikají žádné potíže
díky připraveným otvorům pro spojovací materiál.

Multi-Box je vhodný pro rozmanité využití. Rychlé složení a
rozložení pro krátkodobé použití nebo dlouhodobé umístění –
žádný problém. Investice, která se vyplatí.

SIEBAU Barvy
Barvy venkovní omítky
Garáže • Halové systémy (jednostěnné)
Zahradní domky a domky na nářadí

alpská bílá

hnědobéžová

cihlově červená

středně zelená

pastelově žlutá

kamenná šeď

kabřincově červená

tmavě zelená

Oberflächen

B

Attika standardmäßig verkehrsweiß,
grundlackiert ähnlich RAL 9016
(Bitte bei Bestellung angeben.)
Andere Farben auf Anfrage.

RAL-Barvy

verzinkt

Hinweis
Mögliche
Verzinku

Garážová stání obdržíte na vyžádání ve všech RAL-barvách
(základní práškové lakování)

Halové systémy
(izolované provedení):
ě červená Střešní
středně
zelená
atiku
obdržíte
na vyžádání ve všech
RAL-barvách
(kromě signálních
ncově červenáa perleťových
tmavě zelenábarev).

Barvy podle

Attika standardmäßig verkehrsweiß,
grundlackiert ähnlich RAL 9016
(Bitte bei Bestellung angeben.)
Andere Farben auf Anfrage.

RAL

Hinweis:
Mögliche Unebenheiten durch die
Verzinkung bleiben evtl. sichtbar.

• Garáže a garážová stání • Materiálové kontejnery
• Halové systémy
• Skladovací a speciální technika
• Zahradní domky
• Kontejnery na pneumatiky

Váš

partner
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