LETNÍ
ZAHRADY
NEOMEZENÝ KOMFORT & PRECIZNÍ ZPRACOVÁNÍ
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PROMĚŇTE SVOU
TERASU V OÁZU
KLIDU A POHODY
Prodlužte si léto s letní zahradou SunParadise. Díky možnostem
fixních nebo posuvných bočních stěn si můžete terasu užívat
za každého počasí. Interiér se navíc v chladných dnech
s dostatkem slunce rychle vyhřeje a poskytne vám příjemné
teplo.

Letní zahrada SunParadise promění
vaši terasu v relaxační zónu. Kvalitní
konstrukce a zaměření na maximální
transparentnost zvýší prosvětlení
prostoru a dodá vám pocit svobody.
Když se s večerem ochladí,
nebo se zhorší počasí, stačí zatáhnout
boční stěny a z terasy máte útulný
obytný prostor.
Letní teplé dny si pak užijete
v harmonickém propojení s přírodou.
Zastřešit můžeme každou terasu,
třeba i tu vaši.

Zastřešení s nosnými profily vně i uvnitř
HAWAII 40
Zastřešení s nosnými profily uvnitř
HAWAII 60
Skládací stěna, okna, dveře
FIESTA 42
Posuvná stěna
IDEAL 38
Celoskleněný posuvný systém
VG 15/VG 17
Celoskleněná posuvná, skládací stěna
FREESLIDE/FANTASY
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PŘÁNÍ & MOŽNOSTI
K čemu budete letní zahradu používat? Chcete stěny posuvné, skl ádací jako harmonika,
nebo skládací za roh? Všechny tyto otázky a mnoho dalších si je třeba ujasnit
před výběrem správného produktu. Pomocí tohoto dotazníku můžete najít odpovědi
a zjistíte, jaká letní nebo zimní zahrada pro vás bude nejvhodnější. Náš odborník s vámi
vaše volby zkonzultuje a přidá k nim svůj profesionální názor.
MEINE BEDÜRFNIS-CHECKLISTE
5.

1.
sezónní zastřešení
přezimování rostlin
celoroční obytný prostor

8.
jednoduché
izolační dvojsklo
izolační trojsklo
protisluneční
protihlukové
bezpečnostní tepelně tvrzené
bezpečnostní vrstvené
samočistící
izolační „heat mirror“

2.
prosklená
plochá
plochá se světlíkem
prosklená fasádní stěna
6.

3.
posuvné dveře
otočné dveře
otočné stěny
skládací stěny
posuvné skládací stěny
okna

sklopné okno
strešní okno
válcový ventilátor
ventilátor
klimatizace

7.
Vnější strana
střecha
postranní

4.
stále propojené
dveře do domu nebo na terasu
skládací systém
posuvné dveře
skleněná příčka

Vnitřní strana
střecha
postranní

automatické
manuální

9.
vytápěný prostor
temperovaný prostor
nevytápěný prostor

10.
beton
parkety / dřevo
laminát
podezdívka
dlažba
kámen / přírodní nebo umělý

11.
LED
nepřímé osvětlení
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SYSTÉMY
ZASTŘEŠENÍ TERAS
Trávit s rodinou více času na zahradě, bavit se s přáteli
u společného grilování nebo jen tak relaxovat. K tomu všemu
vám pomůžou naše promyšlené systémy zastřešení teras.

Počasí není vždy takové, jaké bychom
si přáli. A v takových chvílích přichází ke
slovu naše systémy zastřešení teras.
Poskytují ochranu před větrem a deštěm,
v letních měsících i příjemný stín.
Vyberte si z široké nabídky variant
otvírání, kvalitních práškových barev
a doplňků, jako je LED osvětlení.
To vše je pak podtrženo čistým
a nadčasovým designem.

Vyberte si řešení na míru vašim potřebám:
HAWAII 40
Velkorysé sezónní zastřešení, prodloužení letní sezóny na cca. 200 dní.
HAWAII 60
Uzavřená letní zahrada, nabízí celoroční ochranu před nepřízní počas
a užívání bez kompromisů na cca. 250 dní v roce.

í

kompromisů.
HAWAII 80
(Užívejte 365 dní v roce).
Využijte naše dlouholeté Know-How a informujte se u obchodního zástupce.

SYSTÉMY

LETNÍ ZAHRADY

Umístění

HAWAII 40
vně / uvnitř
jednoduché / izolační

HAWAII 60
uvnitř
jednoduché / izolační

HAWAII 80
uvnitř
izolační

všechny typy
pouze sklo
neomezené
cca. 200 dní v roce
neizolovaná

všechny typy
pouze sklo
neomezené
cca. 250 dní v roce
částečně izolovaná
neizolovaná
terasa
bazén
zádveří

všechny typy
všechny konstrukční komponenty
neomezené
365 dní v roce
izolovaná

střešní okno

ventilátor
střešní okno
vně i uvnitř

terasa
parkovací stání
bazén
zádveří
ventilátor
střešní okno
vně i uvnitř
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ZIMNÍ ZAHRADY

vně i uvnitř

obytný prostor
rozšíření obytného prostoru
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STŘEŠNÍ SYSTÉM - NOSNÍKY UVNITŘ I VNĚ

HAWAII 40
Ať už chcete pouze lehké subtilní zastřešení, nebo rozlehlou
celkově zasklenou terasu, systém HAWAII 40 si vás získá pečli
vou konstrukcí a důrazem na maximální transparentnost.
Střešní tvary v čistém a nadčasovém
designu, ať už chcete střechu pultovou,
rovnou, sedlovou nebo jakoukoliv jinou.
střešní konstrukce může účinně
přizpůsobit veškerým požadavkům
na statiku. Je možné stavět malé
přístřešky až po velkoplošné
zastřešení s rozponem do šesti metrů.
Zastřešení je navíc možné kdykoliv
rozšířit, aniž by utrpěl celkový vzhled
stavby.

-

•

e
nabídnout bezpočet různých tvarů

•
•
•
•
•
•

zasklení s tloušťkou 8 - 31 mm
kombinovatelný se všemi typy posuvných i skládacích stěn
přesah střechy až 800 mm u všech provedení
integrovaný okapový žlab se skrytým svodem
dokonalý vzhled celoplošného zasklení

Zastřešení teras a pergol, parkovacích stání, plaveckých
bazénů nebo vstupních zón.

Střecha kolem rohu

Sedlová střecha

Střecha s přesahem
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SKLÁDACÍ STĚNA / DVEŘE / OKNA

FIESTA 42
Široký systém zasklení obsahující skládací stěny, okna i dveře.
Promyšlený systém hliníkových profilů bez přerušení tepelných
mostů, konstruovaných na míru pro široké možnosti využití.
Skládací stěna se může skládat
ze středu dovnitř nebo ven a doprava
nebo doleva. První panel může sloužit
jako dveře a vybavit se cylindrickou
vložkou s klikou uvnitř nebo vně.
Možné jsou i kombinace s otočnými,
sklopnými a sklopně otvíravými okny.
Všechny typy provedení mají
stejnou stavební hloubku, lze je tedy
kompaktně spojit bez zapuštění.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

komplexní, široce variabilní systém
varianty skládacích stěn s horním zavěšením a dolním pojezdem
možnost otevírání dovnitř i ven (skládací stěny, dveře)
k dispozici překlopná spodní kolejnice do podlahy - možnost posunu
kolem rohu, bez sloupků
různé kliky a madla pro všechny varianty
různé typy zábradlí pro uzavření balkonů
dveře s vícebodovým zamykáním pro maximální bezpečnost
tloušťka skla až 27 mm

Zastřešení balkonů, showroomů a teras. Balkónové
zábradlí, kancelářské dělící stěny a kryté vstupní zóny.

Skládací stěna využitá jako zasklení bazénu.

ČR: 840 810 810 | SK: 08501 9150 151
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POSUVNÁ STĚNA

IDEAL 38
Systém posuvných stěn skládající se z hliníkových profilů bez přerušení tepelných mostů.
Hodí se zejména pro velkoplošná řešení.

Díky systému nerezových kuličkových
ložisek vám IDEAL 38 poskytne
maximální komfort zcela tichého
otevírání. Vysoce kvalitní a léty
osvědčená eloxovaná kolejnice
zaručuje dlouhodobé užívání
bez známek opotřebení, a to
ať už od koleček nebo vnějších vlivů.

•
•
•
•

nastavitelná kolečka
eloxované pojezdové kolejnice
možnost jedné až čtyř pojezdových drah
maximální rozměry až 16 metrů šířky a 2,6 metru výšky

Zasklení balkónů, posezení, showroomů a teras.
Vhodné i pro kancelářské dělící stěny nebo kryté vstupní zóny.
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CELOSKLENĚNÁ - POSUVNÁ STĚNA

VG 15/VG 17
Celoskleněné posuvné stěny VG15 a VG17 tvoří maximálně
kompaktní a lehké hliníkové profily s velkoplošným zasklením.
Získají si vás svou transparentností a designem.

Oba posuvné systémy je možné dodat
v rozpětí od dvou do pěti drah (VG17
i v provední se šesti drahami).
Posuv jednotlivých panelů je zajištěň
kuličkovými ložisky a funkcí unašeče
pro automatický posun všech panelů
při zavírání. Systém je zpravidla
vybaven samozamykacím zámkem
s odemykáním uvnitř.
Tento typ posuvné stěny se hodí jako
ochrana před prachem, větrem
i nepřízní počasí. Ideální je ale hlavně
pro zasklení balkónů a teras, nebo jako
dělící prvek do interiéru.
Mnohostranné prvky umožňují
maximální otevření a to i kolem rohu.

• propracovaný design
• řešení pro 90° rohy bez použití rohových sloupů - pojezdové vozíky
mohou mít dvojitá kolečka
• možné kombinace libovolných počtů drah
• pojezdová kolejnice a spodní kolejnice do podlahy jsou oddělené
díly, jde s nim pracovat samostatně
• kování zámku a zapuštěná zámková rozeta
• možné užít i v interiéru

Zasklení balkónů, teras, posezení a showroomů.
Dělící příčka v kancelářích a další interiérová využití, například pro zask lení šatních skříní, vitrín, příček a sprchových koutů.

VG17 je propracovanější verze obsahující promyšlený odvod vody, více dílnou spodní kolejnici a nastavitelné pojezdové vozíky.
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CELOSKLENĚNÁ POSUVNÁ STĚNA / STOHOVATELNÁ

FREESLIDE / FANTASY
S tímto celoskleněným posuvným skládacím systémem za roh
se váš balkón promění v útulný a mnohostranně využitelný
prostor ideální pro trávení volného času. Získáte prostor navíc
a zvýšíte si komfort bydlení.

Decentní a přizpůsobivý systém.
Ochrání váš balkón před větrem,
deštěm a znečištěním a prodlouží jeho
využitelnost od jara až do pozdního
podzimu.
Jednotlivé panely celoskleněného
posuvného systému můžete odsunout
i za roh, kde jsou pohodlně skryté
a uvolní vám tak prostor.
Pro větší komfort jsou křídla vybavena

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a těsněním.
Celá obsluha, otvírání i zavírání je tak
extrémně snadná a umožní vám čistit
vnější i vnitřní okenní plochy.

Zasklení balkónů, posezení, showroomů a teras.
Vhodné i pro kancelářské dělící stěny nebo kryté vstupní zóny.

řešení rohů pro všechny úhly v rozpětí 90° - 270°
k dispozici i varianta s rámy
tichý chod komponentů
horizontální provedení pojezdových koleček
minimální prostorové nároky při složení / složení za roh
k dispozici různé úchyty a kování zámku
lze instalovat transparentní těsnění dorazů a mezer pro doko nalý efekt průhlednosti
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