AL zahradní pavilony – série HERA
ZÁRUKA 15 LET
na AL konstrukci

záruka 10 let na nerozbitnost
polykarbonátu krupobitím

verze 9000
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AL zahradní pavilony – série HERA

AL zahradní pavilon – série HERA
Výrobce - Vitavia Garden (Velká Británie).
Pavilon HERA jsou zařazené do kategorie PREMIUM – výrobek světového značkového výrobce. Pavilon je
vyrobený z eloxovaných hliníkových profilů a nabízíme jej v několika barvách (stříbrná, zelená, černá). Způsob
prosklení - prosklení je do hliníkových profilů ukotveno pomocí ocelových sponek.
Pavilon dodáváme ve dvou velikostech:
Typ 4500 - průměr šestiúhelníku: 256 cm mezi vrcholy (230 cm mezi stěnami), výška 257 cm
Typ 9000 - průměr šestiúhelníku: 380 cm mezi vrcholy (320 cm mezi stěnami), výška 300 cm

4500

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. Barva konstrukce - stříbrná nebo zelená.
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. Barva
konstrukce - stříbrná, zelená nebo černá.
Na nerozbitnost střešního polykarbonátu krupobitím poskytujeme smluvní prodlouženou záruku v délce 10 let.
Na AL profily poskytujeme smluvní prodlouženou záruku 15 let.

Pavilony HERA jsou stříbrné skladem, ostatní barvy s dodáním do 3 - 4 týdnů
Typ

Rozměry

Větrací okna

HERA 4500
1 lamelové
boční okno
plocha 4,5 m2

1

2,57 m

HERA 9000
3 boční okna
plocha 9,0 m2

3

3,00 m

Cena s DPH
zelená

Cena s DPH
černá

tvrzené sklo 3 mm

21.990 Kč

25.990 Kč

-

komůrkový polykarbonát
plus tvrzené sklo 3 mm

34.990 Kč

41.990 Kč

41.990 Kč

2,30 m

3,80 m

1,94 m

3,80 m

12

2,56 m

1,82 m

2,56 m

Cena s DPH
stříbrná

Verze

3,20 m

Zahradní pavilony kupujte na www.lanitgarden.cz

Přesné znění záručních podmínek na www.lanitgarden.cz.

