Garážové stání 1
G A R Á Ž O V É

S T Á N Í

P R O

Garážové stání 1 je univerzální konstrukce
vhodná pro každou zahradu. Dodáváno je
jako stavebnice, připravena pro stavbu
svépomocí.
Všechny dřevěné prvky jsou ze smrkového
sušeného dřeva, sloupy 120/120 mm,
vaznice 120/120 mm, krokve 60/160 mm.
Konstrukce je navržena pro zastřešení
lehkou střešní krytinou.
Rozměry konstrukce lze upravit dle
individuálního přání zákazníka.
Základní rozměry

4,4 m x 3,2 m

Zastavěná plocha

14,37 m2

Maximální výška

3,05 m

Sklon střechy

10°

V A Š E

A U T O

DALŠÍ INFORMACE
V případě zastřešení konstrukce, je nutné staticky posoudit konstrukci dle
sněhové oblasti. Konstrukce je navržena pro sněhovou oblast IV (podle
ČSN EN 1991-1-1-1/z1), v případě použití v oblasti s vyšším sněhovým
zatížením musí být posouzena únosnost a upraveny rozměry prvků. Pro
případné zastřešení je vhodná lehká střešní krytina (plechová na latích,
asfaltové pásy na dřevěném záklopu apod.)
Základové betonové patky si objednatel zajišťuje sám s ohledem na

Možnost rozšíření dodávky:
 ocelové kotevní patky + související kotevní materiál
 doprava materiálu do místa určení
 provedení základního ochranného bezbarvého nátěru
řeziva od značky Lignofix E-profi - prevence proti hmyzu,
plísním, houbám
 montáž dřevěné konstrukce specializovanými pracovníky

místní podmínky. Nutno dodržet rozměry kotevního plánu (viz. dodávaný
montážní manuál). Kotevní materiál pro uchycení sloupů si zajišťuje

Dodávka neobsahuje:

objednatel sám, dle typu patky. V případě rozšíření dodávky o kotevní
patky, je související kotevní materiál pro kotvení sloupů součástí dodávky.

 základy pro konstrukci (betonové patky, zemní vruty…)

Dodávka v základním provedení obsahuje:
 naformátované řezivo, připavené pro montáž svépomocí
 kompletní sadu vrutů nutnou pro montáž dřevěné konstrukce
 montážní návod pro správnou montáž



P O P T Á V K O V Ý

F O R M U L Á Ř :

Jméno:
Příjmení:
E-mail:

Telefon:

Mám zájem o dopravu:

Místo konstrukce:

Mám zájem o nátěr:

Odborná montáž:

Kotevní patky:

Vyplněný formulář prosím zašlete na e-mailovou adresu info@czechpan.cz, nebo nás můžete kontaktovat dle níže uvedených údajů.
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Poznámky:

