
Je navržený pro ochranu vašich rostlin pøed špatným 
poèasím. Poskytuje perfektní tepelnou izolaci, výborné 
svìtelné podmínky a ochranu pøed prudkým deštìm a 
ostatními nepøíznivými povìtrnostními vlivy. 
Výrobcem je firma Gutta. Všechny detaily jsou peèlivì 
zpracovány, jak je u této firmy tradicí.
Je vyroben dle našeho Evropského patentu. Složený 
hliníkovo/polykarbonátový skleník je perfektní volba pro 
vaše zahradnièení a kutilství.
Poskytuje široké možnosti využití díky rùzným variantám 
(od 2 do 6 modulù) provedení. Skleník je vyroben z hliníko-
vých profilù a komùrkových polykarbonátových desek s UV 
ochranou.
Obsahuje patentovaný spojovací systém z komùrkových 
polykarbonátových desek a hliníkových profilù, který 
umožòuje jeho snadné složení a ukotvení k základové zdi, 
k èemuž není potøeba zvláštního vybavení ani dovedností.
Díky výbornému tepelnì-izolaènímu zasklení, eliminuje 
negativní pùsobení výkyvù teplot.

SKLENÍK GARDENTEC PAØNÍK GARDENTEC

JEDNODUCHÝ
1000 x 600 mm

DVOJITÝ
1000 x 1200 mm

- jednoduchý, snadno rozebíratelný a pøenosný

- hliníkový rám a polykarbonátové zasklení

- výborné tepelnì-izolaèní vlastnosti

- vhodný pro každého zahrádkáøe

ZAHRÁDKÁØSKÝ SKLENÍK

Z HLINÍKOVÝCH PROFILÙ

SE ZASKLENÍM 

Z KOMÙRKOVÝCH

POLYKARBONÁTOVÝCH 

DESEK 6 mm 

GUTTA ÈR - Praha, spol. s r.o.
Dolany 9, 273 51 Unhoš�
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
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GARDENTEC GARDENTEC

Hlavní výhody
?Tlouš�ka polykarbonátových desek 6 mm.
?Patentovaný spojovací systém zabraòující uvolnìní 

desek a profilù.
?Daleko vìtší vodotìsnost oproti  skleníkùm, které se 

montují pomocí vrtání a šroubù.
?UV ochrana komùrkových polykarbonátových desek.
?Rychlá montáž; není potøeba odborných znalostí.
?Dobré tepelnì-izolaèní vlastnosti a možnost ovládat 

teplotu.
?Bezúdržbové hliníkové profily.
?Snadná doprava, nový skleník je složen v jedné krabici.

správné øešení 
pro vìtší 
úrodu



F4

F5

F6

užitná plocha - 6,9 2 m4 moduly

užitná plocha - 8,58 2 m5 modulù

užitná plocha - 10, 23 m6 modulù

délka šíøka
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u okapu

výška 
u høebene
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støešních 
oken

300 cm 230 cm 130 cm 200 cm 1
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374 cm 230 cm 130 cm 200 cm 2
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448 cm 230 cm 130 cm 200 cm 2

GARDENTEC GARDENTEC GARDENTEC

Hliníková základna ke skleníkùm. 
Používá se tam, kde není možné 
vybudovat pode zdívku. Pro 
všechny skleníky Gardentec.

GARDENTEC HLINÍKOVÁ ZÁKLADNA 

Otevírá støešní okno dle vnitøní 
teploty a reguluje optimální 
podmínky ve skleníku. Pro všechny 
skleníky Gardentec. 
Rozmìr: 38 x 9,5 x 5 cm.

Pracovní stolek, který se mùže 
umístit do rohu skleníku. Vyrobený 
z polykarbonátové desky a 
hliníkových profilù. Pro všechny 
skleníky Gardentec. 
Rozmìr: 78 x 68 cm.

GARDENTEC STOLEK

Polièka vhodná k odkládání 
rùzných drobných pøedmìtù. 
Vyrobená z polykarbonátové desky 
a hliníkového profilu. Pro všechny 
skleníky Gardentec. 
Rozmìr: 81 x 24 cm.

GARDENTEC POLIÈKA

GARDENTEC 
AUTOMATICKÝ OTEVÍRAÈ 

DOPLÒKY


