Zahradní domky Lifetime
Zahradní domky Lifetime

LanitStorage
ZAHRADNÍCH

DOMKŮ

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 (ve srovnání s kovovým domkem)
absolutní odolnost proti vlivu počasí - velmi robustní konstrukce
Podrobná nabídka včetně obrázků je na www.lanitgarden.cz
rychlá a jednoduchá montáž (zaklapávací
a šroubované spoje)
Typ
rozměr (m)
plocha (m2)
dveře (m)
cena s DPH
plast je UV stabilizovaný a na slunci nežloutne ani
nekřehne
Starlet
2,13 x 1,37
2,97
1,40 x 1,93
26.990 Kč
prodloužená záruka na celý domek je 10 let
Fox

2,13 x 2,13

4,54

1,37 x 1,93

29.990 Kč

Classic Line

2,44 x 3,05

7,44

1,42 x 1,93

39.990 Kč

Sky

3,05 x 2,44

7,44

1,42 x 1,93

44.990 Kč

King Size

3,36 x 3,36

11,29

1,42 x 1,93

71.990 Kč

prodloužení pro domek Classic Line o 76 cm

Zahradní domky Lifetime

PRODEJCE

10.990 Kč

Zahradní domky SkyLight

Výhody domku LanitStorage SkyLight
celoplastové provedení z polykarbonátu
polykarbonát je nerozbitný plast
není nutné natírat ani nijak jinak
povrchově ošetřovat
domek nemůže zkorodovat
domek je extrémně lehký, a proto je i
manipulace s ním velice jednoduchá
speciální jednostranně průsvitná plastová
střecha - do domku proniká střechou
tlumené světlo, ale současně dovnitř není
vidět
domek dodáváme včetně plastové podlahy není nutná žádná betonáž
domek tak můžete postavit na jakémkoliv
rovném povrchu
dodáváme jako jednoduchou stavebnici

www.lanitgarden.cz
rozměr (m)

plocha (m2)

dveře (m)

barva

cena s DPH

SkyLight 4x6

1,24 x 1,94

2,41

0,60 x 1,70

šedá

10.690 Kč

SkyLight 4x6

1,24 x 1,94

2,41

0,60 x 1,70

hnědá

10.690 Kč

SkyLight 6x4

1,94 x 1,23

2,39

1,21 x 1,70

šedá

11.890 Kč

SkyLight 6x6

1,94 x 1,94

3,76

1,21 x 1,70

šedá

14.690 Kč

SkyLight 6x8

1,94 x 2,31

4,48

1,31 x 1,71

šedá

16.790 Kč

SkyLight 6x8

1,94 x 2,31

4,48

1,31 x 1,71

hnědá

16.790 Kč

Typ

Zahradní domky kupujte na www.lanitgarden.cz

Přesné znění záručních podmínek na www.lanitgarden.cz.

Zahradní domky Skylight

Zahradní domky Skylight
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