Pavilon HELENA
záruka 10 let na nerozbitnost
polykarbonátu krupobitím

IUM

PREM

detail zámku dveří

Pavilon HELENA

Pavilony - série HELENA

Výrobce - Vitavia Garden (Velká Británie).
Pavilony HELENA jsou zařazeny 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 polykarbonátových desek síly 10 mm.
Na nerozbitnost střešního polykarbonátu krupobitím
poskytujeme smluvní prodlouženou záruku v délce
10 let. Na AL profily poskytujeme smluvní prodlouženou
záruku 15 let.
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 i 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 (eloxovaný hliník) / tmavě šedá
Pavilony HELENA jsou na objednávku s dodáním do 3 - 4 týdnů
Stř. okna

Rozměry (m)

Cena s DPH stříbrná

Cena s DPH tm. šedá

Helena 7000 (cca 7,0 m2)

1

2,66 x 2,71

42.990 Kč

51.990 Kč

Helena 8600 (cca 8,6 m2)

2

2,66 x 3,34

46.990 Kč

00.000 Kč
55.990

Helena 10200 (cca 10,2 m2)

2

2,66 x 3,97

50.990 Kč

00.000 Kč
60.990

Helena 11900 (cca 11,9 m2)

3

2,66 x 4,60

54.990 Kč

64.990 Kč

2,71 m

2,66 m

3,34 m

Pavilony kupujte na www.lanitgarden.cz

Helena 10200

2,66 m

4,60 m

2,39 m

2,39 m

1,87 m

2,39 m

1,87 m

2,39 m
2,66 m

Helena 11900

1,87 m

Helena 8600

Helena 7000

1,87 m

Typ

2,66 m

3,97 m

Přesné znění záručních podmínek na www.lanitgarden.cz.
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