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Přemýšlíte o zahradním domku, víkendové chatce nebo dokonce celoročně obyvatelné chatě? Inklinujete 
k přírodním materiálům? Máte rádi vůni dřeva? Máte odvahu se pustit do stavby samy? Máme přesně to, 
co hledáte.
Uvnitř tohoto katalogu naleznete velké množství chatek, domků, chat, garáží a garážových stání. Širokou 
škálu rozměrů a množství různých konstrukčních tvarů a variant. Všechny tyto produkty dodáváme jako 
stavebnici v precizně zabalených paletách, s perfektním českým manuálem, podle kterého velmi snadno 
postavíte sami i patrový dům! 

Nyní není nic jednoduššího. Rádi Vám pomůžeme se všemi možnými záludnostmi. Poradíme, ukážeme. 

Nabízíme velmi kvalitní domky ze severní Evropy, vyráběné precizní technologií z nejkvalitnějších 
skandinávských borovic a smrků. Tyto dřeviny se liší od našich českých zejména pomalu rostoucím 
dřevem, čili hustšími letokruhy a strukturou. Menším počtem suků, přičemž ty, co tam najdeme jsou malé 
a dobře zarostlé, tak, že časem nevypadnou. Což ve výsledku prodlužuje životnost celé stavby.
Díky vysoké kvalitě zpracování nebudeme řešit nepadnoucí dílce, špatně prohoblované palubky 
a podobně. 
U všech typizovaných rozměrů lze dohodnout rozměrové i jiné korekce, přičemž samozřejmě termín 
dodání bude náležitě prodloužen. 
Velká většina námi nabízených domků má 5-ti letou záruční dobu na dřevěné konstrukce. Prodloužení 
záruční lhůty až na 10 let lze zařídit po domluvě s prodejcem. 

„Znáte ten pocit, když si postavíte domek 
vlastníma rukama?“ „Ne?“
„A chcete ho znát?“

Materiál:   severská borovice /
skandinávská kvalita

Vnější rozměry:  400 x 300 cm
Vnitřní rozměry:  380 x 280 cm
Tloušťka stěny:  34 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  249 cm
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  144 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  75 cm x 101 cm / 2
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  550 x 400 cm
Vnitřní rozměry:  531 x 381 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  200 / 235 cm
Hřebenová výška:  235 cm
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  31 m2

Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet: 161 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 141 cm / 4
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  300 x 300 cm
Vnitřní rozměry:  280 x 280 cm
Tloušťka stěny:  28 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  270 cm
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  15 m2

Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  144 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 97 cm / 2
Zasklení:  jednoduché sklo 
 4 mm silné
Střešní krytina: asfaltový šindel
Záruka:  3 roky *

Chatka Olymp se svými rozměry zajišťuje dostatečný 
prostor pro venkovní kancelář, posilovnu nebo může 
sloužit jako příjemné místo pro nerušený odpočinek. 
Díky kompaktním rozměrům a klasickému designu 
bude slušet v téměř kterékoliv zahradě. 

Essex je se svoji prosvětleností ideální variantou 
pro zahradní kancelář nebo jako relaxační prostor do 
větších zahrad. Velmi příjemná jsou i dvojitá skla 
v oknech.

Tato rohová chatička nabízí perfektní prostor pro 
odpočinek ve vaší zahradě. Je vytvořená jako letní 
chatka, která Vám umožní plně ocenit a vychutnat 
své okolí.

OLYMP
Srubové zahradní chatky

ESSEX AISNE

Cena Cena Cena 
4 m x 3 m 5,5 m x 4 m 3 m x 3 m 
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Srubové zahradní chatky

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  300 x 300 cm + 200 cm
Vnitřní rozměry:  280 x 280 cm + 200 cm
Tloušťka stěny:  28 mm
Okapní výška:  210 cm
Hřebenová výška:  220 cm
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy: 20 m2

Počet místností: 1
Dveře (šířka x výška)/počet: 144 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet: 70 cm x 97 cm / 2
Zasklení:  jednoduché sklo 
 4 mm silné
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  3 roky *

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  300 x 400 cm
Vnitřní rozměry:  294 x 378 cm
Tloušťka stěny:  30 mm
Hřebenová výška:  249 cm
Střešní prkna:  tl. 30 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet: 130 cm x 189 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet: 90 cm x 60 / 1
Zasklení: dvojité sklo
Střešní krytina: asfaltový šindel
Záruka: 3 roky *

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  500 x 500 cm
Vnitřní rozměry:  471 x 471 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm (249 cm
 k dispozici na vyžádání)
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  35 m2

Přesah střechy:  90 cm
Počet místností:  2
Dveře (šířka x výška)/počet: 85 cm x 192 cm / 2
Okno (šířka x výška)/počet: 138 cm x 101 cm / 2 
 a 50 cm x 50 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Aisne plus znamená ještě více komfortu ve vaši 
zahradě. Rohová chatka s krytou odstíněnou terasou, 
vyroubenou z velmi kvalitního materiálu. Ideální 
místo pro volnočasové aktivity pro celou rodinu. 

Tato nevšedně vyhlížející chatka bude velmi 
originálním místem pro nářadí, zahradní nábytek, 
jízdní kola nebo další náležitosti pro aktivity 
v zahradě.

Tato vzhledem typicky klasická letní chatka se dvěma 
pokoji lze s přehledem využít i jako víkendové 
bydlení v zahradě nebo zahrádkářské kolonii. Může 
také sloužit jako domácí posilovna nebo kancelář. 
Její konstrukce je tvořena z 44 mm tlustých dílců, 
což zaručuje potřebnou odolnost a dlouhověkost 
celé stavby. 

AISNE PLUS CAMPING POD NICA

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  500 x 400 cm
Vnitřní rozměry:  477 x 377 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  29 m2

Přesah střechy:  90 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2 
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  střešní šindel
 (volitelná)
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 x 300 cm
Vnitřní rozměry:  380 x 280 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  221 cm
Hřebenová výška:  337 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Přesah střechy:  10 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  130 cm x 187 cm / 
 dvojité
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 141 cm / 4 
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Prostorná jednopokojová chatka, vyrobená z velmi 
pevných 44 mm silných obvodových segmentů 
z nejkvalitnějšího skandinávského materiálu, 
vyznačujícího se kvalitou zpracování a dlouhou 
životností zaručující pomalu rostoucí severské dřeviny.
Díky tomuto domku s téměř metrovým přesahem 
střechy budete mít vždy dostatek prostoru na relax, 
dětské hry nebo posezení s přáteli či rodinou i za 
nevlídného počasí. 
K dostání také v rozměrech 4 x 3 m.

Prostorná jednopokojová chatka, vyrobená z velmi 
pevných 44 mm silných obvodových segmentů 
z nejkvalitnějšího skandinávského materiálu, 
vyznačujícího se kvalitou zpracování a dlouhou 
životností zaručující pomalu rostoucí severské dřeviny.
Tento domek se vyznačuje klasickými anglickými 
rysy. Nejvýraznějšími parametry jsou pak 4 velká 
okna a jedny prosklené dveře, které dohromady 
vytvářejí perfektně prosvětlený prostor pro všechny 
myslitelné aktivity.

DREUX CLOCKHOUSE

Cena Cena 
3 m x 3 m 3 m x 4 m 5 m x 4 m5 m x 5 m 4 m x 3 m

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  550 x 400 cm
Vnitřní rozměry: 531 x 381 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  221 cm
Hřebenová výška:  351 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  42 m2

Přesah střechy:  10 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  161 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  60 cm x 141 cm / 8 
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Prostorná jednopokojová chatka, vyrobená z velmi 
pevných 44 mm silných obvodových segmentů 
z nejkvalitnějšího skandinávského materiálu, 
vyznačujícího se kvalitou zpracování a dlouhou 
životností zaručující pomalu rostoucí severské dřeviny.
Tento domek se vyznačuje klasickými anglickými 
rysy. Nejvýraznějšími parametry je pak 8 velkých 
oken a jedny prosklené dveře, které dohromady 
vytvářejí perfektně prosvětlený prostor pro všechny 
myslitelné aktivity.

CLOCKHOUSE

Cena 
5,5 m x 4 m

2,80

2,
80

2,00 3,00

5,00

4,00

4,00
5,50

4,
00

5,
00

5,
00

3,
00



ZAHRADNÍ DOMKY

www.hobbytec.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729 www.hobbytec.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

DŘEVĚNÉ ZAHRADNÍ DOMKY
OBYTNÉ DOMKY, GARÁŽE

4 5

* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti. * Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Srubové zahradní chatky

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  300 x 300 cm + 200 cm
Vnitřní rozměry:  280 x 280 cm + 200 cm
Tloušťka stěny:  28 mm
Okapní výška:  210 cm
Hřebenová výška:  220 cm
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy: 20 m2

Počet místností: 1
Dveře (šířka x výška)/počet: 144 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet: 70 cm x 97 cm / 2
Zasklení:  jednoduché sklo 
 4 mm silné
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  3 roky *

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  300 x 400 cm
Vnitřní rozměry:  294 x 378 cm
Tloušťka stěny:  30 mm
Hřebenová výška:  249 cm
Střešní prkna:  tl. 30 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet: 130 cm x 189 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet: 90 cm x 60 / 1
Zasklení: dvojité sklo
Střešní krytina: asfaltový šindel
Záruka: 3 roky *

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  500 x 500 cm
Vnitřní rozměry:  471 x 471 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm (249 cm
 k dispozici na vyžádání)
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  35 m2

Přesah střechy:  90 cm
Počet místností:  2
Dveře (šířka x výška)/počet: 85 cm x 192 cm / 2
Okno (šířka x výška)/počet: 138 cm x 101 cm / 2 
 a 50 cm x 50 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Aisne plus znamená ještě více komfortu ve vaši 
zahradě. Rohová chatka s krytou odstíněnou terasou, 
vyroubenou z velmi kvalitního materiálu. Ideální 
místo pro volnočasové aktivity pro celou rodinu. 

Tato nevšedně vyhlížející chatka bude velmi 
originálním místem pro nářadí, zahradní nábytek, 
jízdní kola nebo další náležitosti pro aktivity 
v zahradě.

Tato vzhledem typicky klasická letní chatka se dvěma 
pokoji lze s přehledem využít i jako víkendové 
bydlení v zahradě nebo zahrádkářské kolonii. Může 
také sloužit jako domácí posilovna nebo kancelář. 
Její konstrukce je tvořena z 44 mm tlustých dílců, 
což zaručuje potřebnou odolnost a dlouhověkost 
celé stavby. 

AISNE PLUS CAMPING POD NICA

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  500 x 400 cm
Vnitřní rozměry:  477 x 377 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  29 m2

Přesah střechy:  90 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2 
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  střešní šindel
 (volitelná)
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 x 300 cm
Vnitřní rozměry:  380 x 280 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  221 cm
Hřebenová výška:  337 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Přesah střechy:  10 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  130 cm x 187 cm / 
 dvojité
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 141 cm / 4 
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Prostorná jednopokojová chatka, vyrobená z velmi 
pevných 44 mm silných obvodových segmentů 
z nejkvalitnějšího skandinávského materiálu, 
vyznačujícího se kvalitou zpracování a dlouhou 
životností zaručující pomalu rostoucí severské dřeviny.
Díky tomuto domku s téměř metrovým přesahem 
střechy budete mít vždy dostatek prostoru na relax, 
dětské hry nebo posezení s přáteli či rodinou i za 
nevlídného počasí. 
K dostání také v rozměrech 4 x 3 m.

Prostorná jednopokojová chatka, vyrobená z velmi 
pevných 44 mm silných obvodových segmentů 
z nejkvalitnějšího skandinávského materiálu, 
vyznačujícího se kvalitou zpracování a dlouhou 
životností zaručující pomalu rostoucí severské dřeviny.
Tento domek se vyznačuje klasickými anglickými 
rysy. Nejvýraznějšími parametry jsou pak 4 velká 
okna a jedny prosklené dveře, které dohromady 
vytvářejí perfektně prosvětlený prostor pro všechny 
myslitelné aktivity.

DREUX CLOCKHOUSE

Cena Cena 
3 m x 3 m 3 m x 4 m 5 m x 4 m5 m x 5 m 4 m x 3 m

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  550 x 400 cm
Vnitřní rozměry: 531 x 381 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  221 cm
Hřebenová výška:  351 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  42 m2

Přesah střechy:  10 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  161 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  60 cm x 141 cm / 8 
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Prostorná jednopokojová chatka, vyrobená z velmi 
pevných 44 mm silných obvodových segmentů 
z nejkvalitnějšího skandinávského materiálu, 
vyznačujícího se kvalitou zpracování a dlouhou 
životností zaručující pomalu rostoucí severské dřeviny.
Tento domek se vyznačuje klasickými anglickými 
rysy. Nejvýraznějšími parametry je pak 8 velkých 
oken a jedny prosklené dveře, které dohromady 
vytvářejí perfektně prosvětlený prostor pro všechny 
myslitelné aktivity.

CLOCKHOUSE

Cena 
5,5 m x 4 m
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* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti. * Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Srubové zahradní chatky

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 x 300 cm
Vnitřní rozměry:  380 x 280 cm
Tloušťka stěny:  34 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  21,5 m2

Přesah střechy:  100 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  130 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2 
Skla:  jednoduchá skla 
 4 mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Chatka Wissous je náš bezesporu nejprodávanější 
typ. Díky variabilitě rozměrů, dvěma oknům 
a velkým proskleným dveřím s bezpečnostními 
prvky a zajímavé ceně. Klasický design s velkým 
přesahem střechy zaručuje komfortní podmínky pro 
volný čas. 
K dostání také v rozměrech 5 x 4 m a 5 x 5 m.

WISSOUS

Cena 

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  500 x 400 cm
Tloušťka stěny:  34 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  249 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  25 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  161 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2 
Skla:  jednoduchá skla 
 4 mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Oslo je další typ z řady jednopokojových 
prostorných chatek pro trávení volného času. 
Odlišný tvar a malá krytá veranda vytváří z tohoto 
typu zahradního domku velice zajímavou alternativu 
ke klasicky vzhlížejícím chatkám. 

OSLO

Cena 
4 m x 3 m 5 m x 4 m

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 x 400 cm 
 + 200 cm veranda
Vnitřní rozměry:  371 x 371 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  29 m2

Přesah střechy:  200 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  161 cm x 192 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 1, 
 70 cm x 101 cm / 1 
Skla:  dvojité sklo
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Chatka Shanon je jednopokojová prostorná chatka 
pro trávení volného času. Odlišný tvar a 2 metry 
kryté verandy vytváří z tohoto typu zahradního 
domku velice zajímavou alternativu ke klasicky 
vzhlížejícím chatkám. Zároveň je třeba podotknout, 
že je vyrobena z 44 mm tlustých stěn, což zaručuje 
dlouhou životnost, a komfort během nenadálých 
vrtochů počasí.

SHANON

Cena 
4 m x 4 m + 2 m

Materiál: severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry: 387 x 387 cm 
 + 200 cm veranda
Vnitřní rozměry:  366 x 366 cm 
 + 200 cm veranda
Tloušťka stěny:  34 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  242 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  26 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  178 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  178 cm x 97 cm / 2 
Skla:  dvojitá skla
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  450 x 300 cm 
Vnitřní rozměry:  429 x 279 cm 
Tloušťka stěny:  34 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  249 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  17,5 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  2
Dveře (šířka x výška)/počet: 161 cm x 187 cm / 1,
 85 cm x 167 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2 
Skla:  dvojitá skla
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Carl je velmi líbivě moderně pojatá chatka s 2 metry 
kryté verandy se závětřím. Společně s 2 velkými 
francouzskými okny tvoří jako celek ideální stavbu 
do prosvětlených zahrad.

Tento typ je pojat jako kompletní zahradní domek jak 
pro nářadí, tak pro jeho odpočívající majitele.

CARL BENINGTON

Cena Cena 

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 x 300 cm 
Vnitřní rozměry:  380 x 280 cm 
Tloušťka stěny:  34 mm
Okapní výška:  190 cm
Hřebenová výška:  240 cm 
Střešní prkna: tl.  20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  16 m2

Přesah střechy:  50 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  162 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 1 
Skla: jednoduché sklo 
 4mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Tento typ zahradního domku se svojí cenou řadí 
k nejoblíbenějším zahradním domkům u nás.

RENNES

Cena 
4 m x 3 m3,87 m x 3,87 m 4,5 m x 3 m
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* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti. * Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Srubové zahradní chatky

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 x 300 cm
Vnitřní rozměry:  380 x 280 cm
Tloušťka stěny:  34 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  21,5 m2

Přesah střechy:  100 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  130 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2 
Skla:  jednoduchá skla 
 4 mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Chatka Wissous je náš bezesporu nejprodávanější 
typ. Díky variabilitě rozměrů, dvěma oknům 
a velkým proskleným dveřím s bezpečnostními 
prvky a zajímavé ceně. Klasický design s velkým 
přesahem střechy zaručuje komfortní podmínky pro 
volný čas. 
K dostání také v rozměrech 5 x 4 m a 5 x 5 m.

WISSOUS

Cena 

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  500 x 400 cm
Tloušťka stěny:  34 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  249 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  25 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  161 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2 
Skla:  jednoduchá skla 
 4 mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Oslo je další typ z řady jednopokojových 
prostorných chatek pro trávení volného času. 
Odlišný tvar a malá krytá veranda vytváří z tohoto 
typu zahradního domku velice zajímavou alternativu 
ke klasicky vzhlížejícím chatkám. 

OSLO

Cena 
4 m x 3 m 5 m x 4 m

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 x 400 cm 
 + 200 cm veranda
Vnitřní rozměry:  371 x 371 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  29 m2

Přesah střechy:  200 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  161 cm x 192 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 1, 
 70 cm x 101 cm / 1 
Skla:  dvojité sklo
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Chatka Shanon je jednopokojová prostorná chatka 
pro trávení volného času. Odlišný tvar a 2 metry 
kryté verandy vytváří z tohoto typu zahradního 
domku velice zajímavou alternativu ke klasicky 
vzhlížejícím chatkám. Zároveň je třeba podotknout, 
že je vyrobena z 44 mm tlustých stěn, což zaručuje 
dlouhou životnost, a komfort během nenadálých 
vrtochů počasí.

SHANON

Cena 
4 m x 4 m + 2 m

Materiál: severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry: 387 x 387 cm 
 + 200 cm veranda
Vnitřní rozměry:  366 x 366 cm 
 + 200 cm veranda
Tloušťka stěny:  34 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  242 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  26 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  178 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  178 cm x 97 cm / 2 
Skla:  dvojitá skla
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  450 x 300 cm 
Vnitřní rozměry:  429 x 279 cm 
Tloušťka stěny:  34 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  249 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  17,5 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  2
Dveře (šířka x výška)/počet: 161 cm x 187 cm / 1,
 85 cm x 167 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2 
Skla:  dvojitá skla
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Carl je velmi líbivě moderně pojatá chatka s 2 metry 
kryté verandy se závětřím. Společně s 2 velkými 
francouzskými okny tvoří jako celek ideální stavbu 
do prosvětlených zahrad.

Tento typ je pojat jako kompletní zahradní domek jak 
pro nářadí, tak pro jeho odpočívající majitele.

CARL BENINGTON

Cena Cena 

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 x 300 cm 
Vnitřní rozměry:  380 x 280 cm 
Tloušťka stěny:  34 mm
Okapní výška:  190 cm
Hřebenová výška:  240 cm 
Střešní prkna: tl.  20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  16 m2

Přesah střechy:  50 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  162 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 1 
Skla: jednoduché sklo 
 4mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Tento typ zahradního domku se svojí cenou řadí 
k nejoblíbenějším zahradním domkům u nás.

RENNES

Cena 
4 m x 3 m3,87 m x 3,87 m 4,5 m x 3 m
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* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti. * Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Srubové zahradní chatky

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  240 x 230 cm 
Vnitřní rozměry:  220 x 210 cm 
Tloušťka stěny:  20 mm
Okapní výška:  190 cm
Hřebenová výška:  240 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Přesah střechy:  10 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  161 cm x 187 cm / 1
Skla:  jednoduché sklo 
 4 mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál: severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 x 300 cm 
Vnitřní rozměry:  380 x 280 cm 
Tloušťka stěny:  28 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  250 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  16,5 m2

Přesah střechy:  50 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  161 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2
Skla:  jednoduché sklo 
 4 mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  3 roky *

Tento typ zahradního domku se svojí cenou řadí 
k nejoblíbenějším zahradním domkům u nás.

Tento typ zahradního domku se svojí cenou řadí 
k nejoblíbenějším zahradním domkům u nás.

PETER JACKSON

Cena Cena 
2,4 m x 2,30 m 4 m x 3 m

Cena 

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 x 300 cm 
Vnitřní rozměry:  381 x 281 cm 
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  221 cm
Hřebenová výška:  250 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  15 m2

Přesah střechy:  10 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  131 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 141 cm / 4
Skla:  dvojité sklo
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  3 roky *

Prostorná jednopokojová chatka, vyrobená z velmi 
pevných 44 mm silných obvodových segmentů 
z nejkvalitnějšího skandinávského materiálu, 
vyznačujícího se kvalitou zpracování a dlouhou 
životností zaručující pomalu rostoucí severské dřeviny.
Tento domek se vyznačuje klasickými anglickými 
rysy. Nejvýraznějšími parametry jsou pak 4 velká okna 
a jedny prosklené dveře, které dohromady vytvářejí 
perfektně prosvětlený prostor pro všechny myslitelné 
aktivity.

POOLHOUSE

4 m x 3 m

Cena Cena 

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  300 x 200 cm 
Vnitřní rozměry:  280 x 180 cm 
Tloušťka stěny:  28 mm
Okapní výška:  211 cm
Hřebenová výška:  211 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  75 cm x 40 cm / 1
Skla:  jednoduché sklo 
 4 mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  3 roky *

Tento typ zahradního domku se svojí cenou řadí 
k nejoblíbenějším zahradním domkům u nás.

MODERN

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  300 x 300 cm 
Vnitřní rozměry:  281 x 281 cm 
Tloušťka stěny:  28 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  230 cm 
Střešní prkna:  tl. 18 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 18 mm (perodrážka)
Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  144 cm x 187 cm / 1
Skla:  jednoduché sklo 
 4 mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  3 roky *

Tento typ zahradního domku se svojí cenou řadí 
k nejoblíbenějším zahradním domkům u nás.

MALTA

3 m x 2 m 3 m x 3 m

Srubové altánySrubové altány
ALTÁN

Cena

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  300 x 500 cm 
Vnitřní rozměry:  280 x 480 cm 
Tloušťka stěny:  28 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  250 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  21 m2

Přesah střechy: 20 cm
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  3 roky *

Zajímavě řešený altán, který se hodí do každé větší 
zahrady třeba jako posezení u grilu. 
K dostání také v rozměrech 3 x 3 m.

3 m x 5 m
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* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti. * Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Srubové zahradní chatky

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  240 x 230 cm 
Vnitřní rozměry:  220 x 210 cm 
Tloušťka stěny:  20 mm
Okapní výška:  190 cm
Hřebenová výška:  240 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Přesah střechy:  10 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  161 cm x 187 cm / 1
Skla:  jednoduché sklo 
 4 mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál: severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 x 300 cm 
Vnitřní rozměry:  380 x 280 cm 
Tloušťka stěny:  28 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  250 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  16,5 m2

Přesah střechy:  50 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  161 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2
Skla:  jednoduché sklo 
 4 mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  3 roky *

Tento typ zahradního domku se svojí cenou řadí 
k nejoblíbenějším zahradním domkům u nás.

Tento typ zahradního domku se svojí cenou řadí 
k nejoblíbenějším zahradním domkům u nás.

PETER JACKSON

Cena Cena 
2,4 m x 2,30 m 4 m x 3 m

Cena 

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 x 300 cm 
Vnitřní rozměry:  381 x 281 cm 
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  221 cm
Hřebenová výška:  250 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  15 m2

Přesah střechy:  10 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  131 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 141 cm / 4
Skla:  dvojité sklo
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  3 roky *

Prostorná jednopokojová chatka, vyrobená z velmi 
pevných 44 mm silných obvodových segmentů 
z nejkvalitnějšího skandinávského materiálu, 
vyznačujícího se kvalitou zpracování a dlouhou 
životností zaručující pomalu rostoucí severské dřeviny.
Tento domek se vyznačuje klasickými anglickými 
rysy. Nejvýraznějšími parametry jsou pak 4 velká okna 
a jedny prosklené dveře, které dohromady vytvářejí 
perfektně prosvětlený prostor pro všechny myslitelné 
aktivity.

POOLHOUSE

4 m x 3 m

Cena Cena 

Materiál:  severská borovice /
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  300 x 200 cm 
Vnitřní rozměry:  280 x 180 cm 
Tloušťka stěny:  28 mm
Okapní výška:  211 cm
Hřebenová výška:  211 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 187 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  75 cm x 40 cm / 1
Skla:  jednoduché sklo 
 4 mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  3 roky *

Tento typ zahradního domku se svojí cenou řadí 
k nejoblíbenějším zahradním domkům u nás.

MODERN

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  300 x 300 cm 
Vnitřní rozměry:  281 x 281 cm 
Tloušťka stěny:  28 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  230 cm 
Střešní prkna:  tl. 18 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 18 mm (perodrážka)
Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  144 cm x 187 cm / 1
Skla:  jednoduché sklo 
 4 mm tl.
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  3 roky *

Tento typ zahradního domku se svojí cenou řadí 
k nejoblíbenějším zahradním domkům u nás.

MALTA

3 m x 2 m 3 m x 3 m

Srubové altánySrubové altány
ALTÁN

Cena

Materiál:  severská borovice / 
 skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  300 x 500 cm 
Vnitřní rozměry:  280 x 480 cm 
Tloušťka stěny:  28 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  250 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  21 m2

Přesah střechy: 20 cm
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  3 roky *

Zajímavě řešený altán, který se hodí do každé větší 
zahrady třeba jako posezení u grilu. 
K dostání také v rozměrech 3 x 3 m.

3 m x 5 m
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* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Dřevěné obytné chaty

* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 520 cm 
 + 150 cm veranda
Vnitřní rozměry:  577 cm x 497 cm 
 + 150 cm veranda
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  285 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  36 m2

Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  3
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 4
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 140 cm / 2, 
 90 cm x 36 cm / 3
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  450 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  427 cm x 577 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  234 cm
Hřebenová výška:  370 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  45 m2

Přesah střechy:  122 cm
Počet místností:  4
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 3, 
 161 cm x 192 cm/ 1
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 7
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Tento třípokojový domek vyrobený ze 44 mm 
tlustých stěn bude ozdobou v každé zahrádkářské 
i chatové kolonii. Velmi příjemný nízký vzhled 
s praktickou terasou předjímá velmi příjemné chvíle 
odpočinku.

Chata Scoot představuje praktickou variantu pro 
rodiny, které chtějí na víkend utéct z města ven. Tři 
pokoje v přízemí a falešné patro vhodné jako ložnice 
tvoří právě z tohoto modelu ideální stavbu pro 
víkendové aktivity.

ALTO SCOOT

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  616 x 470 cm
Vnitřní rozměry:  587 x 441 cm
Tloušťka stěny:  58 mm
Okapní výška:  208 cm
Hřebenová výška:  286 cm 
Střešní prkna:  tl. 20mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20mm (perodrážka)
Plocha střechy:  35 m2

Přesah střechy:  120 cm
Počet místností:  3
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 3
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 5
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
 + 200 cm veranda
Vnitřní rozměry:  587 x 571 cm 
 + 200 cm veranda
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  227 cm
Hřebenová výška:  383 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  58 m2

Přesah střechy:  170 cm
Počet místností:  4
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 3
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 2, 
 138 cm x 101 cm / 3, 
 50 cm x 50 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  650 cm x 780 cm 
Vnitřní rozměry:  625 cm x 751 cm
Tloušťka stěny:  58 mm
Okapní výška:  230 cm
Hřebenová výška:  300 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  52 m2

Přesah střechy:  50 cm
Počet místností:  4
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 4
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 1, 
 70 cm x 101 cm/ 6
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Velmi poctivá chata se třemi pokoji. Je vyrobena 
z 58 mm tlustých zdí, což znamená komfort 
v jakémkoliv počasí. Současně je to jeden 
z nekompaktnějších a velmi prostorných variant pro 
ty, kteří chtějí více prostoru a více soukromí.

Chata Alex představuje praktickou variantu pro 
rodiny, které chtějí na víkend utéct z města ven. Tři 
pokoje v přízemí a falešné patro vhodné jako ložnice 
tvoří právě z tohoto modelu ideální stavbu pro 
víkendové aktivity. Oproti modelu Scoot disponuje 
20m2 verandy.

Velmi poctivá chata se 4 pokoji. Je vyrobena 
z 58 mm tlustých zdí, což znamená dlouhou 
životnost a komfort v jakémkoliv počasí. Současně 
je to jeden z nekompaktnějších a velmi prostorných 
variant pro ty, kteří chtějí více prostoru a více 
soukromí.

NANTES ALEX DIJON

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  572 cm x 572 cm
Tloušťka stěny:  58 mm
Okapní výška:  230 cm
Hřebenová výška:  300 cm 
Střešní prkna: tl.  20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna: tl.  20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  52 m2

Přesah střechy:  160 cm
Počet místností:  4
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 187 cm / 4
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 5, 
 138 cm x 101 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Typ Bordeaux je chata se 4 pokoji a krytou verandou. 
Nabízí jeden velký obývací prostor se 2 menšími 
pokoji a jednou komorou. Je vyrobena z 58 mm 
tlustých zdí, což znamená komfort v jakémkoliv 
počasí. Současně je to jeden z nekompaktnějších 
a velmi prostorných variant pro ty, kteří chtějí více 
prostoru a více soukromí.

BORDEAUX

6 m x 5,2 m 6 m x 6 m + veranda4,5 m x 6 m 4,5 m x 7,8 m6,2 m x 4,7 m 6 m x 6 m
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* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Dřevěné obytné chaty

* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 520 cm 
 + 150 cm veranda
Vnitřní rozměry:  577 cm x 497 cm 
 + 150 cm veranda
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  285 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  36 m2

Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  3
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 4
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 140 cm / 2, 
 90 cm x 36 cm / 3
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  450 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  427 cm x 577 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  234 cm
Hřebenová výška:  370 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  45 m2

Přesah střechy:  122 cm
Počet místností:  4
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 3, 
 161 cm x 192 cm/ 1
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 7
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Tento třípokojový domek vyrobený ze 44 mm 
tlustých stěn bude ozdobou v každé zahrádkářské 
i chatové kolonii. Velmi příjemný nízký vzhled 
s praktickou terasou předjímá velmi příjemné chvíle 
odpočinku.

Chata Scoot představuje praktickou variantu pro 
rodiny, které chtějí na víkend utéct z města ven. Tři 
pokoje v přízemí a falešné patro vhodné jako ložnice 
tvoří právě z tohoto modelu ideální stavbu pro 
víkendové aktivity.

ALTO SCOOT

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  616 x 470 cm
Vnitřní rozměry:  587 x 441 cm
Tloušťka stěny:  58 mm
Okapní výška:  208 cm
Hřebenová výška:  286 cm 
Střešní prkna:  tl. 20mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20mm (perodrážka)
Plocha střechy:  35 m2

Přesah střechy:  120 cm
Počet místností:  3
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 3
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 5
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
 + 200 cm veranda
Vnitřní rozměry:  587 x 571 cm 
 + 200 cm veranda
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  227 cm
Hřebenová výška:  383 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  58 m2

Přesah střechy:  170 cm
Počet místností:  4
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 3
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 2, 
 138 cm x 101 cm / 3, 
 50 cm x 50 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  650 cm x 780 cm 
Vnitřní rozměry:  625 cm x 751 cm
Tloušťka stěny:  58 mm
Okapní výška:  230 cm
Hřebenová výška:  300 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  52 m2

Přesah střechy:  50 cm
Počet místností:  4
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 4
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 1, 
 70 cm x 101 cm/ 6
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Velmi poctivá chata se třemi pokoji. Je vyrobena 
z 58 mm tlustých zdí, což znamená komfort 
v jakémkoliv počasí. Současně je to jeden 
z nekompaktnějších a velmi prostorných variant pro 
ty, kteří chtějí více prostoru a více soukromí.

Chata Alex představuje praktickou variantu pro 
rodiny, které chtějí na víkend utéct z města ven. Tři 
pokoje v přízemí a falešné patro vhodné jako ložnice 
tvoří právě z tohoto modelu ideální stavbu pro 
víkendové aktivity. Oproti modelu Scoot disponuje 
20m2 verandy.

Velmi poctivá chata se 4 pokoji. Je vyrobena 
z 58 mm tlustých zdí, což znamená dlouhou 
životnost a komfort v jakémkoliv počasí. Současně 
je to jeden z nekompaktnějších a velmi prostorných 
variant pro ty, kteří chtějí více prostoru a více 
soukromí.

NANTES ALEX DIJON

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  572 cm x 572 cm
Tloušťka stěny:  58 mm
Okapní výška:  230 cm
Hřebenová výška:  300 cm 
Střešní prkna: tl.  20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna: tl.  20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  52 m2

Přesah střechy:  160 cm
Počet místností:  4
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 187 cm / 4
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 5, 
 138 cm x 101 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Typ Bordeaux je chata se 4 pokoji a krytou verandou. 
Nabízí jeden velký obývací prostor se 2 menšími 
pokoji a jednou komorou. Je vyrobena z 58 mm 
tlustých zdí, což znamená komfort v jakémkoliv 
počasí. Současně je to jeden z nekompaktnějších 
a velmi prostorných variant pro ty, kteří chtějí více 
prostoru a více soukromí.

BORDEAUX

6 m x 5,2 m 6 m x 6 m + veranda4,5 m x 6 m 4,5 m x 7,8 m6,2 m x 4,7 m 6 m x 6 m
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* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti. * Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Dřevěné obytné chaty

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  590 cm x 590 cm 
Vnitřní rozměry:  580 cm x 580 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  290 cm
Hřebenová výška:  507 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  53 m2

Přesah střechy:  80 cm
Počet místností:  3
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 2
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 4
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  520 cm x 820 cm 
 +192 cm veranda
Vnitřní rozměry:  487 cm x 791 cm 
 +192 cm veranda
Tloušťka stěny:  66 mm
Okapní výška:  220 cm
Hřebenová výška:  280 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  62 m2

Přesah střechy:  192 cm
Počet místností:  4
Dveře (šířka x výška)/počet:  70 cm x 192 cm / 3, 
 161 cm x 192 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 5, 
 63 cm x 60 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Livington je velice kompaktní, avšak nevšedně 
vyhlížející chata. Je tvořena 2 poschodími, přičemž 
v přízemí jsou pokoje dva a v patře je ložnice 
s balkonem.

Chata Hymer je přízemní dům se 4 pokoji a krytou 
verandou. Velmi žádaná a oblíbená víkendová chata 
vyrobená z 66 mm tlustých zdí.

LIVINGTON HYMER

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  1100 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  1030 cm x 577 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  210 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  68 m2

Přesah střechy:  150 cm
Počet místností:  4
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 187 cm / 5
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 3, 
 138 cm x 101 cm /4, 
 50 cm x 50 cm / 2
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  1020 cm x 700 cm 
Vnitřní rozměry:  994 cm x 674 cm
Tloušťka stěny:  58 mm
Okapní výška:  230 cm
Hřebenová výška:  325 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  82 m2

Přesah střechy:  170 cm
Počet místností:  5
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 5
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 5, 
 138 cm x 101 cm /2
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  571 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna: tl.  20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna: tl.  20 mm (perodrážka)
Plocha střechy: 45 m2

Přesah střechy:  90 cm
Počet místností:  2
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 2
Okno (šířka x výška)/počet:  50 cm x 50 cm / 1, 
 138 cm x 101 cm /2
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Chata Fill je přízemní dům se 4 pokoji a prostornou 
chodbou. Velmi žádaná a oblíbená víkendová chata 
vyrobená z 44 mm tlustých zdí. 

Tento kompaktně vyhlížející dům je vyroben 
z 58 mm tlustých zdí, Má celkem 5 pokojů, z čehož 
je jeden obývací, 3 ložnice a jedna místnost pro 
toaletu. 

Tato kompaktně vyhlížející chatka je vyrobena 
z 44mm tlustých zdí, Má celkem 2 pokoje z čehož 
je jeden prostorný obývací a jedna místnost pro 
toaletu. Pro svou jednoduchost je používán jako 
zahradní kancelář, posilovna nebo jednoduše jako 
místo pro relaxaci.

FILL UZES NICA

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  582 cm x 864 cm 
Vnitřní rozměry:  553 cm x 835 cm
Tloušťka stěny:  66 mm
Okapní výška:  357 cm
Hřebenová výška:  578 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  84 m2

Přesah střechy:  100 cm
Počet místností: 4
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 6
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 5, 
 138 cm x 101 cm /3
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Tento dvoupatrový dům je vyroben ze zdí o síle 
66 mm. V obou patrech má po dvou pokojích, 
přičemž v horním patře najdeme ještě dva 
balkony. Langon je velmi komfortní dům s velmi 
prostornými místnostmi, který se hodí již i více než 
jen víkendovým aktivitám. 

LANGON
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* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti. * Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Dřevěné obytné chaty

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  590 cm x 590 cm 
Vnitřní rozměry:  580 cm x 580 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  290 cm
Hřebenová výška:  507 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  53 m2

Přesah střechy:  80 cm
Počet místností:  3
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 2
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 4
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  520 cm x 820 cm 
 +192 cm veranda
Vnitřní rozměry:  487 cm x 791 cm 
 +192 cm veranda
Tloušťka stěny:  66 mm
Okapní výška:  220 cm
Hřebenová výška:  280 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  62 m2

Přesah střechy:  192 cm
Počet místností:  4
Dveře (šířka x výška)/počet:  70 cm x 192 cm / 3, 
 161 cm x 192 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 5, 
 63 cm x 60 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Livington je velice kompaktní, avšak nevšedně 
vyhlížející chata. Je tvořena 2 poschodími, přičemž 
v přízemí jsou pokoje dva a v patře je ložnice 
s balkonem.

Chata Hymer je přízemní dům se 4 pokoji a krytou 
verandou. Velmi žádaná a oblíbená víkendová chata 
vyrobená z 66 mm tlustých zdí.

LIVINGTON HYMER

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  1100 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  1030 cm x 577 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  210 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  68 m2

Přesah střechy:  150 cm
Počet místností:  4
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 187 cm / 5
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 3, 
 138 cm x 101 cm /4, 
 50 cm x 50 cm / 2
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  1020 cm x 700 cm 
Vnitřní rozměry:  994 cm x 674 cm
Tloušťka stěny:  58 mm
Okapní výška:  230 cm
Hřebenová výška:  325 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  82 m2

Přesah střechy:  170 cm
Počet místností:  5
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 5
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 5, 
 138 cm x 101 cm /2
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  571 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna: tl.  20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna: tl.  20 mm (perodrážka)
Plocha střechy: 45 m2

Přesah střechy:  90 cm
Počet místností:  2
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 2
Okno (šířka x výška)/počet:  50 cm x 50 cm / 1, 
 138 cm x 101 cm /2
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Chata Fill je přízemní dům se 4 pokoji a prostornou 
chodbou. Velmi žádaná a oblíbená víkendová chata 
vyrobená z 44 mm tlustých zdí. 

Tento kompaktně vyhlížející dům je vyroben 
z 58 mm tlustých zdí, Má celkem 5 pokojů, z čehož 
je jeden obývací, 3 ložnice a jedna místnost pro 
toaletu. 

Tato kompaktně vyhlížející chatka je vyrobena 
z 44mm tlustých zdí, Má celkem 2 pokoje z čehož 
je jeden prostorný obývací a jedna místnost pro 
toaletu. Pro svou jednoduchost je používán jako 
zahradní kancelář, posilovna nebo jednoduše jako 
místo pro relaxaci.

FILL UZES NICA

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  582 cm x 864 cm 
Vnitřní rozměry:  553 cm x 835 cm
Tloušťka stěny:  66 mm
Okapní výška:  357 cm
Hřebenová výška:  578 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  84 m2

Přesah střechy:  100 cm
Počet místností: 4
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 6
Okno (šířka x výška)/počet:  70 cm x 101 cm / 5, 
 138 cm x 101 cm /3
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Tento dvoupatrový dům je vyroben ze zdí o síle 
66 mm. V obou patrech má po dvou pokojích, 
přičemž v horním patře najdeme ještě dva 
balkony. Langon je velmi komfortní dům s velmi 
prostornými místnostmi, který se hodí již i více než 
jen víkendovým aktivitám. 

LANGON
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* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti. * Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Garáže a garážová stání

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  376 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  235 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Plocha střechy:  31 m2

Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet: 138 cm x 101 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  571 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  280 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Plocha střechy:  45 m2

Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 2
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Tato moderně vyhlížející dřevěná garáž snoubí 
prostornost a kvalitu zpracování. Nedodává se 
s dřevěnou podlahou.

Tato garáž je vhodná pro ty, kterým nestačí 
místo jen pro jedno auto. Lze využít i jako garáž 
a dílnu pro kutily. Je vyrobena z kvalitních 44 mm 
zdí a obsahuje 2 velká okna a zadní dveře. 
Samozřejmostí jsou i dvoje garážová vrata. 
Nedodává se s dřevěnou podlahou.

MODERN GARÁŽ DOUBLE

Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  500 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  471 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  280 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  320 cm x 520 cm 
Vnitřní rozměry:  300 cm x 500 cm
Tloušťka stěny:  28 mm
Okapní výška:  206 cm
Hřebenová výška:  260 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Plocha střechy:  11 m2

Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  371 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  275 cm 
Střešní prkna: tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Plocha střechy:  31 m2

Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Tato moderně vyhlížející dřevěná garáž snoubí 
prostornost a kvalitu zpracování. Rozměry 5 x 6 metrů 
zaručují velký prostor nejen pro automobil, ale 
i pro nářadí, sekačku, jízdní kolo, atd. Nedodává se 
s dřevěnou podlahou.

Tato garáž je díky svým rozměrům vhodná spíše pro 
zahradní techniku a motocykly, avšak pro městský 
automobil nebude tento rozměr překážkou také.

Tato klasicky vyhlížející dřevěná garáž snoubí 
prostornost a kvalitu zpracování. Nedodává se 
s dřevěnou podlahou.

DŘEVĚNÁ GARÁŽ DŘEVĚNÁ GARÁŽ DŘEVĚNÁ GARÁŽ

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  571 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Plocha střechy:  45 m2

Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Tato moderně vyhlížející dřevěná garáž snoubí 
prostornost a kvalitu zpracování. Rozměry 6x6 metrů 
zaručují velký prostor nejen pro automobil, ale 
i pro nářadí, sekačku, jízdní kolo, atd. Nedodává se 
s dřevěnou podlahou.

DŘEVĚNÁ GARÁŽ

Cena 
4 m x 6 m 5 m x 6 m6 m x 6 m 3,2 m x 5,2 m6 m x 6 m 4 m x 6 m
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* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti. * Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Garáže a garážová stání

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  376 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  235 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Plocha střechy:  31 m2

Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet: 138 cm x 101 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  571 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  280 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Plocha střechy:  45 m2

Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 2
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Tato moderně vyhlížející dřevěná garáž snoubí 
prostornost a kvalitu zpracování. Nedodává se 
s dřevěnou podlahou.

Tato garáž je vhodná pro ty, kterým nestačí 
místo jen pro jedno auto. Lze využít i jako garáž 
a dílnu pro kutily. Je vyrobena z kvalitních 44 mm 
zdí a obsahuje 2 velká okna a zadní dveře. 
Samozřejmostí jsou i dvoje garážová vrata. 
Nedodává se s dřevěnou podlahou.

MODERN GARÁŽ DOUBLE

Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  500 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  471 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  280 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  320 cm x 520 cm 
Vnitřní rozměry:  300 cm x 500 cm
Tloušťka stěny:  28 mm
Okapní výška:  206 cm
Hřebenová výška:  260 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Plocha střechy:  11 m2

Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  371 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  275 cm 
Střešní prkna: tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Plocha střechy:  31 m2

Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Tato moderně vyhlížející dřevěná garáž snoubí 
prostornost a kvalitu zpracování. Rozměry 5 x 6 metrů 
zaručují velký prostor nejen pro automobil, ale 
i pro nářadí, sekačku, jízdní kolo, atd. Nedodává se 
s dřevěnou podlahou.

Tato garáž je díky svým rozměrům vhodná spíše pro 
zahradní techniku a motocykly, avšak pro městský 
automobil nebude tento rozměr překážkou také.

Tato klasicky vyhlížející dřevěná garáž snoubí 
prostornost a kvalitu zpracování. Nedodává se 
s dřevěnou podlahou.

DŘEVĚNÁ GARÁŽ DŘEVĚNÁ GARÁŽ DŘEVĚNÁ GARÁŽ

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  571 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Plocha střechy:  45 m2

Přesah střechy:  30 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 2
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Tato moderně vyhlížející dřevěná garáž snoubí 
prostornost a kvalitu zpracování. Rozměry 6x6 metrů 
zaručují velký prostor nejen pro automobil, ale 
i pro nářadí, sekačku, jízdní kolo, atd. Nedodává se 
s dřevěnou podlahou.

DŘEVĚNÁ GARÁŽ

Cena 
4 m x 6 m 5 m x 6 m6 m x 6 m 3,2 m x 5,2 m6 m x 6 m 4 m x 6 m
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* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti. * Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.

Garáže a garážová stání

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 cm x 600 cm 
 +300 cm x 600 cm
Vnitřní rozměry:  377 cm x 577 cm
 +277 cm x 577 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Plocha střechy:  47 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 1
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry: 600 cm x 750 cm 
Vnitřní rozměry:  600 cm x 750 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  54 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  2
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 1, 
 70 cm x 101 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  571 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  13x 7,5 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  230 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  není zahrnuta
Plocha střechy:  45 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Velmi dobře koncipované garážové stání společně 
s garáží lze využít pro 2 automobily nebo i pro 
automobil a dílnu a skla zahradní techniky, jízdních 
kol a podobně.

Komfortní garážové stání pro 2 automobily společně 
s praktickou bezpečnou místností tvoří velké 
množství variant pro parkování vašich automobilů, 
motocyklů a ukládání jízdních kol a nářadí.

Kvalitně zpracované řešení stání pro 2 automobily, 
přičemž prostor je řešen i pro ty objemnější osobní 
automobily.

DŘEVĚNÁ GARÁŽ GARÁŽ S PŘÍSTŘEŠKEM MODERN DOUBLE

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  300 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  271 cm x 571 cm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  není zahrnuta
Plocha střechy:  20,5 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  571 cm x 571 cm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  není zahrnuta
Plocha střechy:  45 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Klasické stání pro jeden osobní automobil se 
sedlovou střechou.

Kvalitně zpracované řešení stání pro 2 automobily, 
přičemž prostor je řešen i pro ty objemnější osobní 
automobily.

CLASSIC CLASSIC DOUBLE

Cena Cena 
4 m x 6 m + kryté stání 3 m x 6 m 3 m x 6 m6 m x 7,5 m 6 m x 6 m6 m x 6 m

7,00

7,50

3,004,00

6,
00

6,
00

5,
71

6,00

5,71

6,
00



ZAHRADNÍ DOMKY

www.hobbytec.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729 www.hobbytec.czČR: 840 810 810 | SK: 00 421 908 989 729

DŘEVĚNÉ ZAHRADNÍ DOMKY
OBYTNÉ DOMKY, GARÁŽE

16 17

* Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti. * Záruka se vztahuje na dřevěné konstrukční prvky. Nevztahuje se na nabízené volitelné součásti.
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Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  400 cm x 600 cm 
 +300 cm x 600 cm
Vnitřní rozměry:  377 cm x 577 cm
 +277 cm x 577 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  nejsou zahrnuta
Plocha střechy:  47 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1, 
 240 cm x 207 cm / 1
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry: 600 cm x 750 cm 
Vnitřní rozměry:  600 cm x 750 cm
Tloušťka stěny:  44 mm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  20 mm (perodrážka)
Plocha střechy:  54 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  2
Dveře (šířka x výška)/počet:  85 cm x 192 cm / 1
Okno (šířka x výška)/počet:  138 cm x 101 cm / 1, 
 70 cm x 101 cm / 1
Skla:  dvojitá
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  571 cm x 571 cm
Tloušťka stěny:  13x 7,5 mm
Okapní výška:  200 cm
Hřebenová výška:  230 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  není zahrnuta
Plocha střechy:  45 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Velmi dobře koncipované garážové stání společně 
s garáží lze využít pro 2 automobily nebo i pro 
automobil a dílnu a skla zahradní techniky, jízdních 
kol a podobně.

Komfortní garážové stání pro 2 automobily společně 
s praktickou bezpečnou místností tvoří velké 
množství variant pro parkování vašich automobilů, 
motocyklů a ukládání jízdních kol a nářadí.

Kvalitně zpracované řešení stání pro 2 automobily, 
přičemž prostor je řešen i pro ty objemnější osobní 
automobily.

DŘEVĚNÁ GARÁŽ GARÁŽ S PŘÍSTŘEŠKEM MODERN DOUBLE

Cena Cena Cena 

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  300 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  271 cm x 571 cm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  není zahrnuta
Plocha střechy:  20,5 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Materiál:  severská borovice (smrk) 
 / skandinávská kvalita
Vnější rozměry:  600 cm x 600 cm 
Vnitřní rozměry:  571 cm x 571 cm
Okapní výška:  209 cm
Hřebenová výška:  270 cm 
Střešní prkna:  tl. 20 mm (perodrážka)
Podlahová prkna:  není zahrnuta
Plocha střechy:  45 m2

Přesah střechy:  40 cm
Počet místností:  1
Střešní krytina:  asfaltový šindel
Záruka:  5 let *

Klasické stání pro jeden osobní automobil se 
sedlovou střechou.

Kvalitně zpracované řešení stání pro 2 automobily, 
přičemž prostor je řešen i pro ty objemnější osobní 
automobily.

CLASSIC CLASSIC DOUBLE

Cena Cena 
4 m x 6 m + kryté stání 3 m x 6 m 3 m x 6 m6 m x 7,5 m 6 m x 6 m6 m x 6 m
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Montáž – jednotlivé kroky

odolný proti 
vlhkosti, vyrobené 
za použití fi nger-joint 
technologie

kvalitní skandinávské kování, které je 
dimenzované na více jak 100 tisíc 
manipulačních cyklů

jednoduché nebo dvojité skla

kvalitní dveře z masivu 
garantující dlouhou životnost

20 mm tlusté krycí latě

Něco navíc
• Ke všem nabízeným produktům zdarma zprostředkujeme do 

100 kilometrů dopravu až na místo stavby. 
• U všech nabízených produktů zdarma asfaltový šindel v různých 

barevných provedeních, dle aktuálních skladových zásob.
• Všechny produkty, které máme skladem expedujeme do 2 pracovních 

dnů od podpisu kupní smlouvy.
• Aktuálně nedostupné produkty po přijmutí závazné objednávky 

naskladníme do 8–10 týdnů.
• Většinu obytných chat nabízíme takové variantě s dvojitou zateplenou 

stěnou. Ceník na vyžádání u prodejce.

Služby
• Odborná montáž
• Ošetření impregnací, napouštědlem nebo natření všech součástí dle 

dohody s prodejcem
• Nabídka jiných typů střešních krytin, oplechování, atd. 
• U typů staveb bez podlahových prken, lze podlahu vyrobit dodatečně

masivní nosníky 
60 x 135 mm, které 
přispívají k dlouhé 

životnosti celé stavby

podlahové lišty zahrnuty

20 mm tlustá podlahová 
prkna s perodrážkou na 

hustém roštu

20 mm tlusté střešní a podlahové prkna

masivní příložné latě pro okapničky

19/28/34/44/58/66 mm 
silné konstrukční prvky, 
s precizními zámky v rozích stavby

tlakově impregnované podkladové 
trámky zaručují dlouhou životnost 
a spolehlivý základ pro stavbu

bezpečnostní zámky
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• Ošetření impregnací, napouštědlem nebo natření všech součástí dle 

dohody s prodejcem
• Nabídka jiných typů střešních krytin, oplechování, atd. 
• U typů staveb bez podlahových prken, lze podlahu vyrobit dodatečně

masivní nosníky 
60 x 135 mm, které 
přispívají k dlouhé 

životnosti celé stavby

podlahové lišty zahrnuty

20 mm tlustá podlahová 
prkna s perodrážkou na 

hustém roštu

20 mm tlusté střešní a podlahové prkna

masivní příložné latě pro okapničky

19/28/34/44/58/66 mm 
silné konstrukční prvky, 
s precizními zámky v rozích stavby

tlakově impregnované podkladové 
trámky zaručují dlouhou životnost 
a spolehlivý základ pro stavbu

bezpečnostní zámky
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DŘEVĚNÉ ZAHRADNÍ DOMKY
OBYTNÉ DOMKY, GARÁŽE

CENÍK DŘEVOSTAVEB
zaváděcí ceny pro rok 2015

Typ Model Rozměr š x d (m) Tl. stěny (mm) Cena bez DPH Cena s DPH (21%)
Srubová zahradní chatka Olymp 4x3 34 49691 62900
Srubová zahradní chatka Essex 5x4 28 71021 89900
Srubová zahradní chatka Aisne 3x3 28 31521 39900
Srubová zahradní chatka Aisne plus 5x3 28 42265 53500
Srubová zahradní chatka Camping pod 3x4 30 50481 63900
Srubová zahradní chatka Nica 5x5 43 124425 157500
Srubová zahradní chatka Dreux 4x3 43 51271 64900
Srubová zahradní chatka Dreux 5x4 43 71021 89900
Srubová zahradní chatka Clockhouse 5,5x4 44 83661 105900
Srubová zahradní chatka Wissous 4x3 34 50481 63900
Srubová zahradní chatka Wissous 5x4 34 68651 86900
Srubová zahradní chatka Wissous 5x5 34 75761 95900
Srubová zahradní chatka Oslo 5x4 34 77341 97900
Srubová zahradní chatka Shanon 4x4 + 2 44 82081 103900
Srubová zahradní chatka Carl 3,87x3,87 + 2 34 63121 79900
Srubová zahradní chatka Benington 4,5x3 34 52851 66900
Srubová zahradní chatka Rennes 4x3 34 36261 45900
Srubová zahradní chatka Jackson 4x3 28 41791 52900
Srubová zahradní chatka Poolhouse 4x3 44 56801 71900
Srubová zahradní chatka Modern 3x2 28 24885 31500
Srubová zahradní chatka Malta 3x3 28 24411 30900
Srubová zahradní chatka Grenoble 3x2 20 23305 29500
Srubový altán Gazebo 3x3 44 35471 44900
Srubová obytná chata Alto 6x5,2 44 137381 173900
Srubová obytná chata Scoot 4,5x6 44 151601 191900
Srubová obytná chata Nantes 6,2x4,7 58 169771 214900
Srubová obytná chata Alex 6x6 + 2 44 197421 249900
Srubová obytná chata Dijon 4,5 x 7,8 58 228231 288900
Srubová obytná chata Livington 5,9x5,9 44 278001 351900
Srubová obytná chata Hymer 5,2x8,2 + 1,9 66 205321 259900
Srubová obytná chata Fill 11x6 44 276421 349900
Srubová obytná chata Uzes 10,2x7 58 357001 451900
Srubová obytná chata Nica 6x6 44 135011 170900
Srubová obytná chata Langon 5,8x8,6 66 448641 567900
Srubová garáž GARAGE rovná střecha 4x6 44 71021 89900
Srubová garáž GARAGE DOUBLE 6x6 44 93141 117900
Srubová garáž GARAGE 6x6 44 85241 107900
Srubová garáž GARAGE 4x6 44 71021 89900
Srubová garáž GARAGE 3,2x5,2 28 47321 59900
Srubová garáž GARAGE + kryté stání 4x6 + 3x6 44 108151 136900
Garážové stání CARPORT DOUBLE + kůlna 6x7,5 44 101831 128900
Garážové stání MODERN DOUBLE 6x6 51271 64900
Garážové stání CLASSIC 3x6 34365 43500
Garážové stání CLASSIC DOUBLE 6x6 53641 67900

Ceny jsou včetně: střešní krytiny ‐ asfaltový šindel v zelené nebo červené barvě (cena bez krytiny na dotaz )
podlah (kromě garáží a garážových stání )
vrat ke garážím

Ceny jsou bez: dopravy ‐ 28 Kč/km bez DPH (cesta ze skladu v Čáslavi a zpět )
montáže ‐ od 5000 Kč včetně DPH
ochranného nátěru ‐ od 2000 Kč včetně DPH
základové desky ‐ od 3500 Kč včetně DPH

Dřevařské centrum, s.r.o.
Kasanice 29, 285 22 Zruč nad Sázavou
IČ: 24239909 WWW.FAJNDREVO.CZ

Provozovna na pile v Bohdanči
Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč u Zbraslavic

Tel.: +420 733 755 656


