Vítejte na
Firma Solid byla založena v
roce 1992 jako belgický výrobce
dřevostaveb, jako jsou zahradní
domky, dřevěné panelové domky,
garáže, přístřešky pro auto, pergoly
a besídky. Firma Solid nabízí širokou
škálu rozličných modelů a rozměrů
uvedených výrobků.
Našimi koncovými výrobky jsou
kompletní stavební sady určené
k zákaznické montáži.

Odlišujeme se od našich mnohých
konkurentů tím, že nabízíme dodání
výrobku přímo zákazníkovi a
provedení montáže našimi odborníky
a to včetně koncového nátěru. Přitom
ale nabízíme kompletní servis před
prodejem, při prodeji i po prodeji !

vrata,květinové truhlíky, dřevěné
obklady, nábytek a pískoviště.
Kontaktujte nás a my vám
pomůžeme při realizaci vašich
přání nebo jednoduše nahlédněte
na naše stránky www.solid.eu

Mimo výrobků, které najdete v našem
katalogu, nabízi Solid další pestrou
nabídku výrobků pro zahradu, jako
zástěny, zahradní ploty, obrubníky,

Při vývoji nových modelů dřevostaveb vychází firma Solid z potřeb prodejců a dbá trvale na co nejpřesnější výpočet
ceny. Nyní jsme však pokročili dále a výrazně rozlišujeme od sezóny 2014 mezi čistě cenovými modely, jež jsou vyráběny v programu Solid Initia a standardní kolekcí v programu Solid Superia.
V programu Solid Initia nabízíme ty dřevostavby, které vyhovují
poptávce po jednoduchých základních modelech s nízkou cenou.
Tyto výrobky jsou ideální pro letákové akce nebo zvláštní nabídky
pro prodej na marketech. Nezapomeňte se ptát po našem zvláštním
katalogu Solid Initia.
U kolekce Solid Superia jsou těžištěm vysoce kvalitní dřevostavby, 		
jež jsou kombinovatelné a modulovatelné, takže jako prodejci můžete 		
zákazníkovi splnit jakékoli přání či očekávání.

POUŽITÍ DŘEVOSTAVEB.

Máte málo úložného prostoru
ve Vašem bytě? V zahradním
domku můžete skladovat
pohodlně a spolehlivě veškeré
zahradní příslušenství a máte
jej stále nablízku.

Je krásný letní podvečer, ale
poněkud chladný k tomu,abyste
mohli sedět venku na čerstvém
vzduchu? Nebo pracujete rádi
venku, ale ne na prudkém slunci?
Pod přestřešením jste chráněni a
můžete si užívat Vaší zahrady a
čerstvého vzduchu.

Chtěli byste parkovat Váš
automobil s jistotou a chráněný?
S garáží nebo přístřeškem pro
auto bude toto přání splněno.

Vaše bicykly, Váš zahradní
nábytek….. ochráněny před
nepřízní počasí.
Pod jednoduchou konstrukcí
pohodlně uschováte všechny
Vaše věci pro venkovní
použití.

JAK VELKÝ BY MĚL BÝT MŮJ ZAHRADNÍ DOMEK?
Abyste si udělali dobrou představu o použitelném prostoru, představujeme Vám pro ilustraci několik vnitřních ploch.

± 5 m2

± 8 m2

± 15 m2
± 25 m2

TIPY PRO MONTÁŽ
Příprava
• Jste šikovný domácí kutil?
S přiloženým montážním
návodem by pro Vás montáž
domku neměla představovat 		
žádný problém. Pokud byste
přesto měli další otázky,
konsultujte je na www.solid.eu
• Podívejte se na instruktážní 		
filmy k montáži.
• Nemáte odvahu si provést
montáž sami? Informujte se o
možnosti objednání odborné
montáže.
• Informujte se na místně
příslušném stavebním úřadu,
zda je pro tento typ stavby
požadováno stavební
povolení.

Po montáži.
• Pokud není dřevostavba
impregnována z výroby,
proveďte nátěr proti
dřevokaznému hmyzu a plísni
nejlépe již před montáží.
• Pro snadnou montáž a
stabilitu zahradního domku
i trvanlivost základu
doporučujeme provést 		
základovou desku z betonu.
Rozměry základové desky 		
zjistíte tak, že vezmete rozměry
základní vnitřní plochy domku
a na každé straně přičtete 		
tlouštku stěny předmětného 		
domku. Více informací na
www.solid.eu

• Všechny výrobky jsou
dodávány bez nátěru.
Aby byla zajištěna trvanlivost
výrobku doporučujeme
nátěr ochranným prostředkem
na dřevo z vnější strany domku.
Vnitřní stěny nechte nenatřeny,
aby dřevo mohlo dýchat.
• Pro správné odvedení vody ze
střechy se poraďte s místním
odborníkem.

NÁLEPKY
R0

Pro určité modely zahradních
domků si můžete vybrat dveře
dle Vašeho vkusu. Modely jsou
vybaveny standardními dveřmi
a pod nálepkou ‘select your
door’- je uvedeno, které varianty
jsou Vám k disposici.

Pokud chcete snadno zajet s
Vaším bicyklem nebo sekačkou
do Vašeho zahradního domku
aniž byste museli překonávat
práh, pak zvolte naše ‘low entry’
dveře.

Výrobky označené touto nálepkou byly v autoklavu (vakuovém kotli)
impregnovány až do jádra vysokým tlakem. Toto tlakové ošetření
prostředkem Wolmanit CX 10 dodává dřevu dlouhodobou ochranu proti
plísni a jiným dřevoškodlivým faktorům. Wolmanit CX 10 neobsahuje ani
chrom ani arsen a splňuje zdravotní normy jakož i normy pro ochranu
životního prostředí.
Všechny přístřešky pro auto, pergoly a pavilony firmy SOLID jsou
již z výroby tlakově impregnovány. Informujte se také o našich
impregnovaných zahradních domcích, jež Vám na přání postaví náš
montážní tým.

MONTÁŽNÍ SYSTÉMY

Windblock

Tradiční roubený stavební
systém, při kterém se profilovaná
prkna opatřená drážkou a perem
sesazují v rozích křížem do
vyfrézovaných zářezů.

Předmontované panely
domku se usadí na místo
a spojí mezi sebou.

Dřevěné profily s drážkou a
perem se lehce nastrčí do sebe
a jejich konce se spojí kovovým
profilem.

Prkna s perem a drážkou se
nasadí do sebe a jednotlivě
přišroubují k rohovým stojnám.

DOPLŇKY K PŘĺSTŘEŠKŮM PRO AUTO.
Chtěli byste dovybavit Váš přístřešek pro auto
odstavným prostorem, dodatečným přístřeším nebo
stěnovými panely?
Ptejte se, jaké možnosti Vám můžeme nabídnout.

VLASTNOSTI

Rozměry balení

Tlouštka stěny

Hmotnost

Plochy určené k náteru

Zatížení sněhem

Vnitřní plochy

Venkovní plochy
stěn (vč. přesahů)

Celková plocha
vč. přesahu střechy

Bonnskỳ
střešní
šindel

Zatížení střechy

Podlaha

Plexisklo, sklo

Okenice pár

Květinový truhlík

Střešní
lepenka

Zavětrování

Sklon střechy a
plocha střechy

DOPLŇKY A PŘĺSLUŠENSTVĺ (za příplatek)

Podlaha

Otevřeny přístřešek šířka 1250 mm přizpůsobitelný do
3030 mm hloubky domku (černá lepenka)

Okenice pár

Uzavřený přístavek 19 mm (černá lepenka) hloubka 690 mm, s dveřmi
• dveře jednokřídlé šíře 1180 mm
• dveře dvoukřídlé šíře 1780 mm
výška vzadu 1618 mm
výška vpředu 1451 mm

Květinový truhlík

Okno (pro nové
domky 28 mm)
475 x 1184 mm

Přídavná prkna 28 mm
(4 kusy prken délky 5380 mm)

Potřebný počet balíků bonského
střešního šindele (3m2)

Dřevo
Naše dřevostavby jsou vyráběny z jehličnatého řeziva,
konkretně smrku. Vyjímkou jsou přístřešky pro auto,
jež jsou vyráběny z borovice. Dřevo je přírodní produkt,
šetrný k životnímu prostředí, takže harmonicky zapadá
do jakékoli zahrady. Další předností dřevovýrobku je
také, že se dá jednoduše opracovat a je cenově příznivý.
Modely v katalogu Solid jež jsou opatřeny značkou
jakosti a logem FSC, jsou certifikovány podle FSC
a tedy zhotoveny výlučně ze dřeva, jež pochází z
ekologicky udržovaných a obhospodařovaných lesů.

K tomu navíc má jehličnaté dřevo vysokou izolační
schopnost. Solid pečlivě vybírá surovinu ze severských
a východoevropských lesů, kde dřevo díky dlouhým a
chladným zimám roste pomaleji. Letokruhy jsou husté,
blízko u sebe, což činí dřevo pevným a tvrdým.

Modely opatřené v katalogu Solid značkou PEFC
mohou být prostřednictvím jednoduché poptávky
dodány jako certifikované PEFC.
Značka PEFC zaručuje, že výrobek je vyroben ze
dřeva, jež pochází z lesů se sledovaným ekologickým
hospodařením.

WWW.SOLID.EU

