
Špičková konstrukce, silné a nerozbitné stěny z dvojitého polykarbonátu
Skleniky řady Multiline™

NEJPEVNĚJŠÍ 

RÁM
POZINKOVANÁ 

OCELOVÁ  

ZÁKLADNA  
V CENĚ

Nová řada špičkových skleníků řady Multiline, ve které se snoubí  
čistý a krásný tvar, robustní konstrukce, snadná montáž a dokonalé  
užitné vlastnosti.
• Prakticky nerozbitné stěny a střecha ze špičkového dvojitého polykarbonátu Palram udržují  

ve skleníku optimální teplotu a chrání rostliny před přímým slunečním zářením.

• Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů bez použití přídavných zajišťovacích prvků

• Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů.

• Propustnost světla přes 70%.

• Pevný transportní obal, přehledný návod k sestavení, veškerý spojovací materiál v balení

´
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Uzamykatelný  
zámek dveří

Jedno nebo dvě  
(model 6´x12´) rozměrná  

ventilační okna

U velkého modelu 6´x12´ 
dodatečné výztuhy

Skleniky řady Multiline™        Špičková konstrukce, silné a nerozbitné stěny z dvojitého polykarbonátu

Velké dveře na pantech 
mohou být namontovány z 

levé i pravé strany

Magnetický zámek 
otevřených dveří

Snadný systém 
nasunutí desek do 

obvodových profilů

Špičková konstrukce i 
materiály odolné proti 
větru, sněhu i kroupám

Jednotné konstrukční 
profily pro snadnou 
údržbu nebo servis

Multiline 6’x4’ Multiline 6’x10’ Multiline 6’x12’Multiline 6’x8’ Multiline 6’x6’ Multiline 6’x14’Multiline 6’x8’ Multiline 6’x10’

Vysoká užitná hodnota

• Účinná ventilace a okapové žlaby

• Velkorysý prostor nad hlavou pro snadný pohyb

• Nevyžaduje údržbu, životnost desítky let

• Pohodlné velké dveře s magnetickým zámkem otevřené polohy

Dlouhá životnost a odolnost

• Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely špičkové kvality

• Účinný UV filtr chrání vnitřní vybavení skleníku

• 100% UV ochrana chrání panely před křehnutím a žloutnutím

• Ocelová pozinkovaná základna

• Unikátní konstrukce ze silných hliníkových profilů odolným rzi

 

Maximální bezpečnost

• Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely

• Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout

Snadná montáž a minimální  
potřeba servisu

• Unikátní systém zasouvání panelů bez 
nutnosti dalších zajišťovacích prvků

• Přehledný návod, který Vás krok po kroku 
provede montáží

• Konstrukční prvky skleníků Palram jsou 
jednotné, proto nikdy není problém  
s náhradními díly ani po mnoha letech

Balení

• Kompaktní, lehké a velmi odolné balení

• Ideální pro objednání i přes e-obchod

• Model 6´x4´ – vše v jednom balení

• Ostatní modely 2 krátké balení

6’x12’ , 6’x14’6’x6’ , 6’x8’ , 6’x10’ 6’x4’

Volitelné příslušenství

Vylaďte si svůj skleník podle svých potřeb  

a pěstujte rostliny ještě efektivněji, snadněji  

a pohodlněji

• Automatické otvírání oken

• Stínící síť

• Háčky pro popínavé rostliny

• Stojany na květníky

• Poličky

• Regály

• Navijáky pro popínavé rostliny

• Zavlažovací systém

• Kotvící systém skleníku

´



To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

Model Multiline 6’ x 10’ Multiline 6’ x 12’ Multiline 6’ x 14’

Rozměry skleníků 
MULTILINE:

Výška stěny: 127cm / 50” 127cm / 50” 127cm / 50”

Rozměr dveří: 171 x 56.3 cm / 67.3”x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2”

Polykarbonát: komůrkový s UV vrstvou, 4 mm komůrkový s UV vrstvou, 4 mm komůrkový s UV vrstvou, 4 mm

Stříbrná řada: 701631 701781 701787

Čárový kód:
EAN-13  7290103110925 EAN-13  7290103111274 EAN-13  7290103111281

UPC-A  763552700902 UPC-A  763552701282 UPC-A  763552701299

Packages: 2 kartony 2 kartony 2 kartony

Rozměr/váha balení rámu: 323 x 18.5 x 10.5 cm
127.1” x 7.2” x 4.1” 30 kg / 66 lbs 243 x 31 x 10 cm

95.6” x 12.2” x 4” 38 kg / 83.5 lbs 243 x 31 x 10 cm
95.6” x 12.2” x 4” 41 kg / 90 lbs

Rozměr/váha balení panelů: 120 x 62 x 12.5 cm
47.2” x 24.4” x 4.9” 17 kg / 37.4 lbs 120 x 62 x 13.5 cm

47.2” x 24.4” x 5.3” 21.5 kg / 47.3 lbs 120 x 62 x 14.5 cm
47.2” x 24.4” x 5.7” 23.5 kg / 51.7 lbs

Pallet Quantity: 45 30 30

Cena vč. DPH:  10 990,- 14 590,- -

Model Multiline 6’ x 4’ Multiline 6’ x 6’ Multiline 6’ x 8’

Rozměry skleníků 
MULTILINE:

Výška stěny: 127cm / 50” 127cm / 50” 127cm / 50”

Rozměr dveří: 171 x 56.3 cm / 67.3”x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3”x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3”x 22.2”

Polykarbonát: komůrkový s UV vrstvou, 4 mm komůrkový s UV vrstvou, 4 mm komůrkový s UV vrstvou, 4 mm

Stříbrná řada: 701636 701630 701549

Čárový kód:
EAN-13  7290103110901 EAN-13  7290103110918 EAN-13  7290103110598

UPC-A  763552700889 UPC-A  763552700896 UPC-A  763552700674

Balení: 1 karton 2 kartony 2 kartony

Rozměr/váha balení rámu: All in 1
175 x 67 x 13 cm

68.8” x 26.3” x 5.1”

32.2 kg
70 lbs

267 x 18.5 x 10.5 cm
105.1” x 7.2” x 4.1” 25 kg / 55 lbs 267 x 18.5 x 10.5 cm

105.1” x 7.2” x 4.1” 28.5 kg / 62.7 lbs

Rozměr/váha balení panelů: 120 x 62 x 9.5 cm
47.2” x 24.4” x 3.7” 12.5 kg / 27.5 lbs 120 x 62 x 10 cm

47.2” x 24.4” x 3.9” 15 kg / 33 lbs

Cena vč. DPH:  - 7 790,- 9 390,-
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Rozměry, cenySkleniky řady Multiline™´
Luxusní vzhled díky nové technologii průhledných bočních panelů
Skleniky řady HYBRID™´

Nová řada špičkových skleníků řady Hybrid, ve které se snoubí čistý  
a krásný vzhled skla připomínajících bočních panelů, robustní  
konstrukce, snadná montáž a dokonalé užitné vlastnosti.
• Prakticky nerozbitné stěny a střecha ze špičkového dvojitého polykarbonátu Palram udržují  

ve skleníku optimální teplotu a chrání rostliny před přímým slunečním zářením.

• Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů bez použití přídavných zajišťovacích prvků

• Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů.

• Pevný transportní obal, přehledný návod k sestavení, veškerý spojovací materiál v balení 

• Střešní panely – dvojitý komůrkový polykarbonát chrání před silným poledním slunečním zářením

• Boční panely – krystalicky čistý polykarbonát umožňuje 90% propustnost světla i v horších světelných podmínkách

NEJPEVNĚJŠÍ 

RÁM
POZINKOVANÁ 

OCELOVÁ  

ZÁKLADNA  
V CENĚ
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Skleniky řady HYBRID™
                                                                            Luxusní vzhled díky nové technologii průhledných bočních panelů´

Uzamykatelný zámek dveří
Jedno nebo dvě (model 

6´x12´) rozměrná ventilační 
okna

U velkého modelu 6´x12´ 
dodatečné výztuhy

Velké dveře na pantech 
mohou být namontovány  

z levé i pravé strany

Magnetický zámek 
otevřených dveří

Snadný systém nasunutí 
desek do obvodových 

profilů

Špičková konstrukce  
i materiály odolné proti 
větru, sněhu i kroupám

Jednotné konstrukční 
profily pro snadnou 
údržbu nebo servis

6’x4’ - Silver 6’x6’ - Silver 6’x8’ - Silver 6’x14’ - Silver6’x10’ - Silver

Vysoká užitná hodnota

• Účinná ventilace a okapové žlaby

• Velkorysý prostor nad hlavou pro snadný pohyb

• Nevyžaduje údržbu, životnost desítky let

• Pohodlné velké dveře s magnetickým zámkem otevřené polohy

Dlouhá životnost a odolnost

• Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely špičkové kvality

• Účinný UV filtr chrání vnitřní vybavení skleníku

• 100% UV ochrana  chrání panely před křehnutím a žloutnutím

• Ocelová pozinkovaná základna

• Unikátní konstrukce ze silných hliníkových profilů odolným rzi
 

Maximální bezpečnost

• Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely

• Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout

Snadná montáž a minimální potřeba 
servisu

• Unikátní systém zasouvání panelů bez nutnosti 
dalších zajišťovacích prvků

• Přehledný návod, který Vás krok po kroku provede 
montáží

• Konstrukční prvky skleníků Palram jsou jednotné, 
proto nikdy není problém s náhradními díly ani po 
mnoha letech

Balení

• Kompaktní, lehké a velmi odolné balení

• Ideální pro objednání přes e-obchod

• Model 6´x4´ – vše v jednom balení

• Ostatní modely 2 krátké balení

6’x12’ , 6’x14’6’x6’ , 6’x8’ , 6’x10’ 6’x4’

Volitelné příslušenství

Vylaďte si svůj skleník podle svých potřeb 

a pěstujte rostliny ještě efektivněji, 

snadněji a pohodlněji

• Automatické otvírání oken

• Stínící síť

• Háčky pro popínavé rostliny

• Stojany na květníky

• Poličky

• Regály

• Navijáky pro popínavé rostliny

• Zavlažovací systém

• Kotvící systém skleníku

6’x12’ - Silver



Model Hybrid 6’ x 10’ Hybrid 6’ x 12’ Hybrid 6’ x 14’

Rozměry skleníků 
HYBRID:

Výška stěny: 127cm / 50” 127cm / 50” 127cm / 50”

Rozměr dveří: 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2”

Polykarbonát: střecha komůrkový 4mm, boky čirý střecha komůrkový 4mm, boky čirý střecha komůrkový 4mm, boky čirý

Stříbrná řada: 701618 701782 701788

Čárový kód:
EAN-13  7290103110796 EAN-13   7290103111236 EAN-13  7290103111243

UPC-A  763552401731 UPC-A  763552701244 UPC-A  763552701251

Balení 2 kartony 2 kartony 2 kartony

Rozměr/váha balení rámu: 323 x 18.5 x 10.5 cm
127.1” x 7.2” x 4.1” 30 kg / 66 lbs 243 x 31 x 10 cm

95.6” x 12.2” x 4” 38 kg / 83.5 lbs 243 x 31 x 10 cm
95.6” x 12.2” x 4” 41 kg / 90 lbs

Rozměr/váha balení panelů: 120 x 62 x 11 cm
47.2” x 24.4” x 4.3” 15 kg / 33 lbs 120 x 62 x 12.5 cm

47.2” x 24.4” x 4.9” 19.5 kg / 43 lbs 122 x 66.5 x 14 cm
48” x 26” x 5.5” 21.5 kg / 47.3 lbs

Cena vč. DPH  10 990,- 14 590,- -
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To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

Nejprostornější řešení pro vaši pěstitelskou vášeň
Skleniky řady Essence™´

NEJPEVNĚJŠÍ 

RÁM
POZINKOVANÁ 

OCELOVÁ  

ZÁKLADNA  
V CENĚ

Nová řada špičkových dvoudveřových skleníků řady Essence Vás  
okouzlí nejenom velkorysým prostorem, ale i praktičností, krásným  
vzhledem, robustní konstrukcí, snadnou montáží  
a dokonalými užitnými vlastnostmi.
• Prakticky nerozbitné stěny a střecha ze špičkového dvojitého polykarbonátu Palram udržují ve skleníku optimální teplotu  

a chrání rostliny před přímým slunečním zářením.

• Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů bez použití přídavných zajišťovacích prvků

• Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů s přídavným vyztužením snadno odolá i velké sněhové nadílce  
(nosnost více než 80 kg/m2)

• Pevný transportní obal, přehledný návod k sestavení, veškerý spojovací materiál v balení

Skleniky řady HYBRID™´ Rozměry a ceny

    
ZÁRUKA

              L E T

Model Hybrid 6’ x 4’ Hybrid 6’ x 6’ Hybrid 6’ x 8’

Rozměry skleníků 
HYBRID:

Výška stěny: 127cm / 50” 127cm / 50” 127cm / 50”

Rozměr dveří: 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2”

Polykarbonát: střecha komůrkový 4mm, boky čirý střecha komůrkový 4mm, boky čirý střecha komůrkový 4mm, boky čirý

Stříbrná řada: 701651 701616 701572

Čárový kód:
EAN-13 7290103110888 EAN-13  7290103110789 EAN-13  7290103110697 
UPC-A  763552401694 UPC-A  763552401717 UPC-A  763552700773

Balení 1 karton 2 kartony 2 kartony

Rozměr/váha balení rámu: All in 1
175 x 67 x 13 cm

68.8” x 26.3” x 5.1”

31.6 kg
69.5 lbs

267 x 18.5 x 10.5 cm
105.1” x 7.2” x 4.1” 25 kg / 55 lbs 267 x 18.5 x 10.5 cm

105.1” x 7.2” x 4.1” 28.5 kg / 62.7 lbs

Rozměr/váha balení panelů: 120 x 62 x 9.5 cm
47.2” x 24.4” x 3.7” 12 kg / 27 lbs 120 x 62 x 10 cm

47.2” x 24.4” x 3.9” 13.5 kg / 30 lbs

Cena vč. DPH - 7 790,- 9 390,-
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Luxusní a prostorné řešení pro vaši pěstitelskou vášeň

To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

242.5cm
95½”

Essence 8´x12´ - Rozměry a cena Stříbrná řada Výška stěny Váha balení:

701944 123.5cm / 48.6”

první karton
48 kg / 105.5 lbs

druhý karton
24.6 kg / 54.1 lbs

Polykarbonát Čárový kód Barva rámu

komůrkový s UV, 4 mm
EAN-13 7290103111496

Stříbrná
UPC-A 763552701497

Rozměry dveří Rozměry balení Cena v Kč vč. DPH

116 x 196.5 cm 
45.6” x 77.3”

první karton
198 x 45 x 12.5 cm
78” x 17.7” x 4.9” 

18 490,-
druhý karton

171.5 x 66.5 x 15.5 cm
67.5” x 26.1” x 6.1 

242.5cm
95.4”

366cm
144”

231cm
91”

Vysoká užitná hodnota
•  Účinná ventilace a okapové žlaby

•  Velkorysý prostor nad hlavou pro snadný pohyb

•  Nevyžaduje údržbu, životnost desítky let

•  Prostorné dvoukřídlé dveře s magnetickým zámkem otevřené 
polohy

•  Nízká nájezdová rampa pro snadný vjezd s kolečkem

•  Uzamykatelný zámek dveří

•  Široká nabídka příslušenství

Dlouhá životnost a odolnost
•  Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely špičkové kvality

•  Účinný UV filtr chrání vnitřní vybavení skleníku

•  100% UV ochrana chrání panely před křehnutím a žloutnutím

•  Ocelová pozinkovaná základna

•  Unikátní konstrukce ze silných hliníkových profilů odolným rzi

Maximální bezpečnost
•  Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely

•  Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout

Snadná montáž a minimální potřeba servisu
•  Unikátní systém zasouvání panelů bez nutnosti dalších zajišťovacích prvků

•  Přehledný návod, který Vás krok po kroku provede montáží

•  Konstrukční prvky skleníků Palram jsou jednotné, proto nikdy není 
problém s náhradními díly ani po mnoha letech

Balení
•  Kompaktní, lehké a velmi odolné balení kratší než 210 cm

•  Ideální pro objednání i přes e-obchod

Snadný systém 
nasunutí desek do 

obvodových profilů

Dvě velká 
ventilační okna

Snížená základna pro 
snadný přejezd kolečkem

Speciálně vyztužená 
konstrukce

Rozměry a cenaSkleniky řady Essence™´ Skleniky řady BALANCE™´

Nová řada špičkových dvoudveřových skleníků řady Balance Vás  
okouzlí nejenom velkorysým prostorem, ale i praktičností, krásným  
vzhledem s krystalicky čirými stěnami, robustní konstrukcí, snadnou  
montáží a dokonalými užitnými vlastnostmi. 

• Prakticky nerozbitné stěny z čirého a střecha ze špičkového dvojitého polykarbonátu Palram udržují ve 
skleníku optimální teplotu a chrání rostliny před přímým slunečním zářením.

• Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů bez použití 
přídavných zajišťovacích prvků

• Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů s přídavným vyztužením snadno odolá i velké sněhové 
nadílce (nosnost více než 80 kg/m2)

NEJPEVNĚJŠÍ 
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ZÁKLADNA  
V CENĚ
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Balance 8´x12´  - Rozměry a cena Stříbrná řada Výška stěny Váha balení:

701925 123.5cm / 48.6”

první karton
48 kg / 105.5 lbs

druhý karton
24.5 kg / 56 lbs

Polykarbonát Čárový kód Barva rámu

střecha: komůrkový 
4mm, UV 

boky: čirý s UV

EAN-13 7290103111465

stříbrná

UPC-A 763552701466

Rozměry dveří Rozměry balení Cena v Kč vč. DPH

116 x 196.5 cm
45.6” x 77.3”

první karton
198 x 45 x 12.5 cm
78” x 17.7” x 4.9” 

18 490,-
druhý karton

171.5 x 66.5 x 13.5 cm
67.5” x 26.1” x 5.3” 
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Přibližné rozměry

PALRAM Applications Ltd
Manufactured and marketed by:  
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com

Skleniky řady BALANCE™´ Rozměry a cena

242.5cm
95.4”

366cm
144”

231cm
91”

Střešní panely – Dvojitý komůrkový polykarbonát chrání před 
silným poledním slunečním zářením

Boční panely – krystalicky čistý polykarbonát umožňuje 90% 
propustnost světla i v horších světelných podmínkách

Vysoká užitná hodnota 
• Účinná ventilace a okapové žlaby

• Velkorysý prostor nad hlavou pro snadný pohyb

• Nevyžaduje údržbu, životnost desítky let

• Prostorné dvoukřídlé dveře s magnetickým zámkem 
otevřené polohy

• Nízká nájezdová rampa pro snadný vjezd s kolečkem

• Uzamykatelný zámek dveří

• Široká nabídka příslušenství
Dlouhá životnost a odolnost 
• Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely špičkové kvality

Vylaďte si svůj skleník podle svých 
potřeb a pěstujte rostliny ještě 
efektivněji, snadněji a pohodlněji

• Automatické otvírání oken

• Háčky pro popínavé rostliny nebo 
květníky

• Poličky

• Kotvící systém skleníku

• Účinný UV  filtr chrání vnitřní vybavení skleníku

• 100% UV ochrana chrání panely před křehnutím a žloutnutím

• Ocelová pozinkovaná základna

• Unikátní konstrukce ze silných hliníkových profilů odolným rzi
Maximální bezpečnost 
• Lehké, nerozbitné polykarbonátové panely

• Žádné sklo, které se může roztříštit nebo prasknout
Snadná montáž a minimální potřeba servisu 
• Unikátní systém zasouvání panelů bez nutnosti dalších 

zajišťovacích prvků

• Přehledný návod, který Vás krok po kroku provede montáží

• Konstrukční prvky skleníků Palram jsou jednotné, proto 
nikdy není problém s náhradními díly ani po mnoha letech

Balení

• Kompaktní, lehké a velmi odolné balení kratší než 210 cm

• Ideální pro objednání i přes e-obchod

Snadný systém  
nasunutí desek do 

obvodových profilů
Dvě velká ventilační oknaSnížená základna pro 

snadný přejezd kolečkem
Speciálně vyztužená 

konstrukce

ke skleníkům řady MULTILINE™, HYBRID™, ESSENCE™ a BALANCE™
Rozšiřte svůj skleník o řadu užitečných prvků

Prislusenstvi´ ´ˇ ˇ

 Automatický otvírač střešního okna
 Bezúdržbový systém, který nevyžaduje žádné
 baterie, pracuje na bázi roztažnosti látky podobné
 parafinu, takže z něho nemůže uniknout plyn,
 jako třeba z plynových vzpěr. Systém automatické
 ventilace slouží k zamezení přehřátí nebo naopak
 podchlazení rostlin a to i v situaci, že nejste doma.
 Systém začíná automaticky otevírat střešní okno
 při teplotách kolem 12-15°C. Plného otevření
 se potom docílí při teplotách okolo 30°C.  Při
 ochlazení systém okno automaticky uzavře.
 Celý systém je velmi robustní s velmi dlouhou
 životností. V případě potřeby se dá ovládat 
 i manuálně. Výhodou automatického ovládání je 
 i to, že teplota je regulována průběžně po celý den
 (i když jste v práci) a nedochází k situacím, že je
skleník přehřátý a je ho nutné rychle odvětrat

Objednávkové číslo: 701338
Cena vč. DPH 990,- Kč

 Kotvící systém
 Kotvící set obsahuje vše pro ukotvení vašeho
 skleníku k pevným základům nebo přímo do
 půdy. Ukotvit skleník můžete samozřejmě všemi
 obvyklými způsoby. Základna skleníků Palram
 to bez problémů umožňuje. Originální kotvící
 set Palram je možnost, jak skleník ukotvit rychle 
 a bezpečně a jak ho spolehlivě ochránit i před
 silným větrem. Dá se rovněž použít v kombinaci
 s jiným způsobem ukotvení (např. přišroubování
 základny na betonové patky) jako dodatečná
 ochrana při očekávání vichřice apod. Výhodou je,
 že ukotvení skleníku zvládne každý během několika
 minut. Pro ukotvení k pevné podložce slouží
 kotevní “V“ profily se šrouby a hmoždinkami, pro
ukotvení do půdy slouží kolíky se šroubovicí

Objednávkové číslo: 702517
Cena vč. DPH 1 390,- Kč

 Univerzální police – set 2 ks
 Set polic se skládá ze 2 kusů. Každá má rozměr
 62,5 x 26 cm a nosnost 20 kg. Police jsou ideální
 způsob, jak zlepšit organizaci ve svém skleníku,
 zvětšit užitný prostor a omezit námahu při
 pravidelné péči o rostliny v květináči. Systém
 uchycení poliček je velmi jednoduchý a využívá
 drážky, které jsou zevnitř na rámu skleníků Palram.
 Můžete si tedy vybrat, kam chcete poličky umístit
 a rovněž i to, zda vytvoříte jednu dlouhou nebo
 police umístíte každou zvlášť. Police mohou být
 v závislosti na vašich potřebách během sezóny
 kdykoliv jednoduše přemístěny na jiné místo
 skleníku. Balení obsahuje vše potřebné – 2 police,
podpěry a spojovací materiál

Objednávkové číslo: 700550
Cena vč. DPH 990,- Kč

 BIOCIN - TIP KE KRÁSNÉ A BOHATÉ ÚRODĚ
 Pokud máte zájem pěstovat opravdu krásné
 květiny a sazenice a sklízet velké a chutné plody
 bez chemie, doporučujeme rostliny ošetřovat
 100% biologickým přípravkem Biocin. Ten totiž
 jako jediný na trhu opravdu neobsahuje jakékoliv
 škodlivé chemické látky a jeho výjimečná účinnost
 a vlastnosti byly dokázány v mnoha nezávislých
 testech. Naposledy i u nás v ČR na České
 zemědělské univerzitě v Praze (Botanická zahrada
 Institutu tropů a subtropů). Silný koktejl desítek
 mikronutrientů v přírodní podobě pomáhá
 rostlině k abnormálnímu rozvoji kořenového
 systému, zvýšení imunity, zvýšení odolnosti
 proti chladu, horku či nedostatku vláhy, zvýšení
 výnosů a zlepšení chuti plodů. I přestože je Biocin
 vyroben ze špičkových komponentů, jeho cena
 není vysoká. Z 0,5l koncentrátu Biocin-FA, který
 seženete již za 229,- Kč, vyrobíte až 250 l roztoku.
 Jeden litr tohoto skvělého „hnojiva“ Vás tak vyjde
 na méně než korunu.  Více podrobností o tomto
 skvělém švýcarském přípravku naleznete zde:
 www.biocin.cz

 Sada háčků
 Sada obsahuje 10 kusů velmi praktických háčků.
 Ty se mohou využít jako závěsy na ozdobné
 květníky, jako úchyty pro popínavé rostliny nebo
 třeba jako úchyty pro stínící síť. Instalace je velmi
 jednoduchá – zasadit do vnitřní drážky konstrukce
 skleníků Palram a otočit. To je vše. Můžete si
 tedy vybrat přesně to místo, které Vám nejvíce
vyhovuje

Objednávkové číslo: 700650
Cena vč. DPH 240,- Kč



Nová řada roku 2014. Špičkově zpracované a nesmírně odolné zahradní domky z polykarbonátu 
nejvyšší kvality. Ideální na uložení zahradního náčiní, sportovního vybavení nebo zahradního nábytku.
•  Prakticky nerozbitné stěny z polykarbonátu s UV ochranou. Na rozdíl od běžných plastových domků z polyethylenu PE nikdy nezkřehnou  

a bez problémů odolají změnám teplot, přívalům sněhu nebo krupobití. Oproti plechovým domkům nikdy nereznou a stěnu nelze 
prakticky promáčknout či jinak poškodit.

•  Unikátní systém snadného nasunutí polykarbonátových panelů do hliníkových profilů

•  Nerezová konstrukce ze silných hliníkových profilů

•  Unikátní střecha z polykarbonátu propouštějícího světlo prosvětluje domek zevnitř

•  Bezúdržbové a snadno omyvatelné. Žádné starosti z nátěrem, hnilobou či rzí.

•  Zamykatelné a lehce otvíratelné dveře v hliníkovém rámu

•  Včetně protiskluzové podlahy s možností ukotvení

•  Všechny modely jsou na výběr v  hnědé nebo šedostříbrné variantě.

To se mi líbí na Facebookuwww.palramapplications.com     www.garland.cz

Nejodolnější zahradní domky s difůzním osvětlením vnitřku
Zahradni domky řady SKYLIGHT™

Prakticky 
NEROZBITNÝ 

POLYKARBONÁT

4’x6’ 6’x5’ 6’x8’

Střecha  

propouští 

sluneční  
záření    

ZÁRUKA

              L E T

Rozměry a ceny

Model SkyLight 4’x6’ SkyLight 6’x5’ SkyLight 6’x8’

Rozměry zahradních 
domků SKYLIGHT:

Vnitřní rozměry: 171.3 x 106.4 x 195.5cm
67.4”L x 41.8”W x 76.9”H

148 x 171.3 x 208.7 cm
58.2”L x 67.4”W x 82.1”H

223 x 171.3 x 208.7cm
87.8”L x 67.4”W x 82.1”H

Rozměry dveří: 171 x 64 cm / 67.3” x 25.2” 171 x 131 cm / 67.3” x 51.5” 171 x 131cm / 67.3” x 51.5”

Výška stěny: 173 cm / 68.2” 173 cm / 68.2” 173 cm / 68.2”

Vnitřní kapacita: 3.4 m3 (120 ft3) 5 m3 (176 ft3) 7.5 m3 (265 ft3)

Hnědá barva: 702294 702396 702297

Šedá barva: 702300 702395 702302

Rozměry balení: 195.5 x 114 x 10.5 cm
77” x 44.9” x 4.1”

195.5 x 114 x 10.5 cm
77” x 44.9” x 4.1”

237 x 105 x 12.5 cm
93.3” x 41.3” x 4.9”

Cena v Kč vč. DPH:  9 790,- 12 990,-  14 990,-
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186 cm 
73.2” 123 cm / 48.4”

162.7cm 
64” 187cm / 73.6” 187 cm / 73.6”

237.7 cm 
93.5”

Příjemné difůzní  
osvětlení interiéru

Prakticky nezničitelný 
polykarbonát

Pohodlný nájezd a podlaha s 
možností ukotveníÚčinná ventilace

15lbs/ft2

75kg/m2

Snadná manipulace
• Dodávka v lehkém jednotném balení

• Ideální i pro objednání přes e-obchod

• Minimální nároky na skladování v nesloženém stavu

• Přehledný návod, jednoduché sestavení ve 2 osobách

• Hotový domek může být snadno přemístěn na jiné místo

Velmi dlouhá životnost a odolnost
• Prakticky nerozbitné polykarbonátové panely

• Robustní hliníková konstrukce, která nikdy nezrezne

• Vynikající odolnost proti všem vlivům počasí

• 100% UV ochrana polykarbonátových panelů

• Bez nároků na údržbu

• Možnost ukotvení k zemi

Zámek jednokřídlých dveříZámek dvojitých dveří

ZVENČÍ UVNITř

´



E-obchod
DOPRAVA ZDARMA

ODBĚRNÁ MÍSTA
NÁKUP NA SPLÁTKY

PLATBY ONLINE
VYUŽIJTE MNOHO VÝHOD NAŠEHO 

INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.GARLAND.CZ
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Designed by 4PROSTOR.CZ | 03/2014

Manufactured and marketed by:  
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

PALRAM Applications Ltd
Zástupce Palram v ČR a SR: GARLAND distributor, s.r.o. 
Hradecká 1136, 506 01 Jičín. Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 
5276. Neustálá technická inovace produktů Palram může vést  
k malým změnám v cenách a parametrech výrobků  uvedených  
v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.

www.garland.cz, www.palramapplications.com
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