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Kiváló konstrukció, erős és törhetetlen dupla polikarbonát falak

Üvegházak Multiline™ - termékcsalád

A LEGERŐSEBB 

VÁZSZERKEZET

A HORGANYZOTT 

ALAPZAT A KÉSZLET 

TARTOZÉKA

Az új, csúcsminőségű Multiline termékcsaládba tartozó üvegházban ötvöződik a letisztult, gyönyörű 
formatervezés, a robusztus konstrukció és az egyszerű összeszerelés a tökéletes használati tulajdonságokkal.

• A gyakorlatilag törhetetlen csúcsminőségű Palram dupla polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális 
hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.

• A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.

• A rozsdamentes konstrukció erős alumínium profilokból áll.

• 70% feletti a fényáteresztés.

• A masszív, biztonságos termékcsomagolásban, az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem megtalálható.

G
ARANCIA

É V

Multiline 6’x10’ Multiline 6’x12’

Multiline 6’x8’ Multiline 6’x6’ Multiline 6’x8’

Multiline 6’x10’



Zárható az ajtó.
Egy vagy két darab (6’ x 

12’ típusnál) nagyméretű 
szellőző tetőablakkal ellátott.

A nagyméretű 6’ x 12’ 
típusnál kiegészítő 

merevítők is vannak.……

A nagy, pántos ajtó jobb és 
baloldalon is felszerelhető.

Mágneszáras reteszelés 
található a nyitott 

ajtónál.

A táblák egyszerűen 
rögzíthetők a kerületi 

profilokban.

A csúcsminőségű 
konstrukció és az anyagok 

ellenállnak a szélnek, a 
hónak és a jégesőnek is.

Egységesek a konstrukciós 
elemek a könnyű 

kezelhetőség és karbantartás 
érdekében.

Magas hatásfok

• Hatékony szellőztetés és vízelvezetés.

• A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.

• Karbantartásmentes, több tízéves az élettartama.

• Kényelmes nagy ajtóval rendelkezik, mágneszáras reteszeléssel.

Hosszú élettartam és tartósság

• Gyakorlatilag törhetetlen csúcsminőségi polikarbonát panelekből 
áll.

• Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.

• A 100%-kos UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől 
és besárgulástól.

• Acél horganyzott az alapzata.

• Egyedi konstrukció, amely erős, rozsdaálló alumínium profilokból 
áll. 

Maximális biztonság

• Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből épül.

• Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális 
szerviz igény

• A panelek az alumínium profilokban egyedi 
megoldással, további rögzítő elemek használata 
nélkül rögzíthetők.

• Az összeszerelési útmutató lépesről lépésre 
áttekinthető.

• A Palram üvegházak egységes szerkezeti 
elemekkel rendelkeznek, így több év után is 
problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

• Kompakt, könnyű és nagyon tartós a 
csomagolása.

• Ideális az e- kereskedelem útján történő 
megrendelésnél is.

• A 6’ x 4’ típus minden tartozéka egy 
csomagban található.

• Az egyéb típusok 2 kisebb csomagban van.

Opcionális tartozékok

Egészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a 

növényeket még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

• Automatikus ablaknyitás.

• Árnyékoló
• Növény rögzítők

• Virágtartók

• Polcok

• Regálok
• Futónövény rögzítők

• Öntözőrendszer

• Rögzítési rendszer

6’x12’
6’x6’ , 6’x8’ , 6’x10’ 



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

MULTILINE üvegház méretei:

Fal magassága: 127cm / 50” 127cm / 50”

Ajtó mérete: 171 x 56.3 cm / 67.3”x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2”

Polikarbonát: 4 mm-s üregkamrás UV bevonattal 4 mm-s üregkamrás UV bevonattal 

Ezüst kivitel: 701631 701781

Vonalkód:
EAN-13  7290103110925 EAN-13  7290103111274

UPC-A  763552700902 UPC-A  763552701282

Csomagolás: 2 karton 2 karton

Méret/szerkezet súlya: 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

Méret/ panelek súlya: 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

Ár: 115 790 Ft 159 990 Ft

Típus Multiline 6’ x 6’ Multiline 6’ x 8’

MULTILINE üvegház méretei:

Fal magassága: 127cm / 50” 127cm / 50”

Ajtó mérete: 171 x 56.3 cm / 67.3”x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3”x 22.2”

Polikarbonát: 4mm-s üregkamrás UV bevonattal 4mm-s üregkamrás UV bevonattal

Ezüst kivitel: 701630 701549

Vonalkód:
EAN-13  7290103110918 EAN-13  7290103110598

UPC-A  763552700896 UPC-A  763552700674

Csomagolás: 2 karton 2 karton

Méret/szerkezet súlya: 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

Méret/ panelek súlya: 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

Ár: 89 990 Ft 102 290 Ft

185cm
72.8”

185cm
72.8”

209cm
82.2”

209cm
82.2”

250cm
98.4”

190cm
74.8”

185cm
72.8”

209cm
82.2”

185cm
72.8”

209cm
82.2”

310cm
122”

370cm
145.6”

Méretek és árak
          

ISO
14001

CE
RTIFIED EM SYSTEM

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD

CE
RT

IFIED OHS SYSTEM

OHSAS
18001

ISO
9001

CE
RT

IFIED QM SYSTEM

Megközelítő méretek

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

www.garland.hu, www.palramapplications.com

Üvegházak Multiline™ - termékcsalád



Tetszik a Facebookonwww.palramapplications.com     www.garland.hu

Luxus megjelenés az áttetsző oldalpanelek új technológiájának 
köszönhetően.

Az új, csúcsminőségű Hybrid termékcsalád üvegházaiban ötvöződik az oldalsó 
paneleknek köszönhetően, a letisztult és gyönyörű üvegre hasonlító kivitel, a robusztus 
konstrukció, valamint az egyszerű összeszerelés a tökéletes használati tulajdonságokkal.

• A gyakorlatilag törhetetlen csúcsminőségű Palram dupla polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális 
hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.

• A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.

• A rozsdamentes konstrukció erős alumínium profilokból áll.

• A termékcsomagolás masszív és biztonságos, benne van az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem.

• A tetőpanel dupla falú üregkamrás polikarbonát, amely védelmet biztosít az erős napsugarak ellen.

• Az oldalsó panel víztiszta polikarbonát, amely 90%-os fényáteresztést biztosít még a rosszabb fényviszonyok esetén is.

paneleknek köszönhetően, a letisztult és gyönyörű üvegre hasonlító kivitel, a robusztus 
konstrukció, valamint az egyszerű összeszerelés a tökéletes használati tulajdonságokkal.

Üvegházak HYBRID™ - termékcsalád

A LEGERŐSEBB 

VÁZSZERKEZET

A HORGANYZOTT 

ALAPZAT A KÉSZLET 

TARTOZÉKA

G
ARANCIA

É V



Üvegházak HYBRID™ - termékcsalád                                                  Luxus megjelenés az áttetsző oldalpanelek új technológiájának köszönhetően.

A nagy, pántos ajtó jobb és 
baloldalon is felszerelhető.

Mágneszáras a reteszelés 
a nyitott ajtónál.

A táblák egyszerűen 
rögzíthetők a kerületi 

profilokban

A csúcsminőségű 
konstrukció és az anyagok 

ellenállnak a szélnek, a 
hónak és a jégesőnek is.

6’x6’ - Silver 6’x8’ - Silver

Magas a felszereltsége

• Hatékony szellőztetés és vízelvezetés.

• A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.

• Karbantartásmentes, több tízéves az élettartama.

• Kényelmes nagy ajtóval rendelkezik mágneszáras 
reteszeléssel.

Hosszú élettartam és tartósság

• Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsminőségi 
polikarbonát panelekből épül fel.y

• Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.

• A 100%-kos UV védelem megvédi a paneleket a 
törékenységtől és besárgulástól.

• Acél horganyzott alapzata van.

• Egyedi konstrukció, ami erős, rozsdaálló alumínium 
profilokból áll.

Maximális biztonság

• Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből áll.

• Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

• A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi 
megoldással további rögzítő elemek használata nélkül 
történik.

• Az összeszerelési útmutató lépesről lépésre áttekinthető.

• A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel 
rendelkeznek, így több év után is problémamentes a 
pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

• Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása.

• Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.

• Az egyéb típusok 2 kisebb csomagban vannak.

6’x12’6’x6’ , 6’x8’ , 6’x10’ 



Üvegházak HYBRID™ - termékcsalád                                                  Luxus megjelenés az áttetsző oldalpanelek új technológiájának köszönhetően.

Zárható az ajtó.
Egy vagy két darab (6’ x 12’ 

típusnál) nagyméretű a 
szellőző tetőablak.

A nagyméretű 6’ x 12’ 
típusnál kiegészítő 

merevítők is találhatók.

Egységesek a 
konstrukciós elemek a 

könnyű kezelhetőség és 
karbantartás érdekében.

6’x10’ - Silver6’x10’ - Silver

opcionális tartozékok

Egészítse ki az üvegházát az igényeinek 

megfelelően, és nevelje a növényeket 

még hatékonyabban, könnyebben és 

kényelmesebben!

•  Automatikus ablaknyitás.

•  Árnyékoló

• Növény rögzítők

• Virágtartók

• Polcok

• Regálok

• Futónövény rögzítők

• Öntözőrendszer

• Rögzítési rendszer

6’x12’ - Silver



Típus Hybrid 6’ x 10’ Hybrid 6’ x 12’

HYBRID üvegház méretei:

Fal magassága: 127cm / 50” 127cm / 50”

Ajtó mérete: 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2”

Polikarbonát: 4 mm-s üregkamrás tető,víztiszta oldalpanelek  4 mm-s üregkamrás tető,víztiszta oldalpanelek  

Ezüst kivitel: 701618 701782

Vonalkód:
EAN-13  7290103110796 EAN-13  7290103111236

UPC-A  763552401731 UPC-A  763552701244

Csomagolás:  2 karton  2 karton

Méret/szerkezet súlya: 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

Méret/ panelek súlya: 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

Ár:  115 790 Ft      159 990 Ft

185cm
72.8”

209cm
82.2”

185cm
72.8”

209cm
82.2”

310cm
122”

370cm
145.6”

Üvegházak Hybrid™ - termékcsalád Méretek és árak

Típus Hybrid 6’ x 6’ Hybrid 6’ x 8’

HYBRID üvegház méretei:

Fal magassága: 127cm / 50” 127cm / 50”

Ajtó mérete: 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2” 171 x 56.3 cm / 67.3” x 22.2”

Polikarbonát: 4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek 4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek 

Ezüst kivitel: 701616 701572

Vonalkód:
EAN-13  7290103110789 EAN-13  7290103110697

UPC-A 763552401717 UPC-A  763552700773

Csomagolás: 2 karton 2 karton

Méret/szerkezet súlya: 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

Méret/ panelek súlya: 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

Ár: 89 990 Ft  102 290 Ft

185cm
72.8”

185cm
72.8”

209cm
82.2”

209cm
82.2”

250cm
98.4”

190cm
74.8”

          

ISO
14001

CE
RTIFIED EM SYSTEM

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD

CE
RT

IFIED OHS SYSTEM

OHSAS
18001

ISO
9001

CE
RT

IFIED QM SYSTEM

Megközelítő méretek

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

www.garland.hu, www.palramapplications.com



www.palramapplications.com     www.garland.hu

Legtágasabb megoldás a növénytermesztési szenvedélyéhez
Üvegházak ESSENCE™ - termékcsalád     

A LEGERŐSEBB 

VÁZSZERKEZET

A HORGANYZOTT 

ALAPZAT A KÉSZLET 

TARTOZÉKA
Az új, csúcsminőségű, kétszárnyú ajtóval rendelkező Essence termékcsalád üvegháza 
nemcsak a nagyvonalú terjedelmével varázsolja el Önt, hanem a praktikusságával, a 
gyönyörű kivitelével, a robusztus konstrukciójával, az egyszerű összeszerelhetőségével 
és a tökéletes használati tulajdonságokkal egyaránt.

• A gyakorlatilag törhetetlen csúcsminőségű Palram dupla polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális 
hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.

• A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.

• Az erős, rozsdamentes konstrukció alumínium profilokból áll, és a kiegészítő merevítőkkel könnyen ellenáll még a nagy 
mennyiségű hótakarónak is (terhelhetőség több mint 80kg/m2).

• A termék csomagolása biztonságos, masszív, amelyben az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem 
megtalálható.

G
ARANCIA

É V

Tetszik a Facebookon



242.5cm
95½”

Essence 8´x12´ - Méretek ás ár Ezüst kivitel Fal magassága              Csomagolás súlya

701944 123.5cm / 48.6”

első karton
48 kg / 105.5 lbs

második karton
24.6 kg / 54.1 lbs

Polykarbonát Vonalkód Keret színe:

4 mm-s üregkamrás UV 
bevonattal

EAN-13 7290103111496

Ezüst

UPC-A 763552701497

Ajtó méretei Csomagolás méretei Ár

116 x 196.5 cm 
45.6” x 77.3”

első karton
198 x 45 x 12.5 cm

78” x 17.7” x 4.9” 
221 790 Ft

második 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”

Magas felszereltség
•  Hatékony szellőztető és vízelvezető.

•  A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.

•  Karbantartásmentes, több tízéves az élettartama.

• A kényelmes kétszárnyú ajtó mágneszáras reteszeléssel   
ellátott.

•  Küszöbe alacsony a kerekek könnyű áthaladásához.

•  Az ajtaja zárható.

•  Gazdag tartozékokkal rendelkezik.

Hosszú élettartam és tartósság
•  Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsminőségi polikarbonát                               
panelekből áll.

•  Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.

• A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől 
és a besárgulástól.

•  Az alapzata horganyzott acél.

•  Egyedi konstrukció, ami erős, rozsdaálló alumínium 
profilokból áll.

Maximális biztonság
•  Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből épül fel.

•  Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény
•  A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további 
rögzítő elemek használata nélkül történik.

•  Az összeszerelési útmutató lépesről lépésre áttekinthető.

•  A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, 
így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás
•  Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása, ami rövidebb 
210 cm-nél.

• Ideális az e- kereskedelem útján történő megrendelésnél is.

A táblák rögzítése 
egyszerű a kerületi 

profilokban.

Két darab nagyméretű 
szellőző tetőablaka van.

Süllyesztet a talapzata 
a kerekek könnyebb 

haladásához.

Speciálisan merevített 
a konstrukció.

Méretek és árakÜvegházak ESSENCE™ - termékcsalád
          

ISO
14001

CE
RTIFIED EM SYSTEM

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD

CE
RT

IFIED OHS SYSTEM

OHSAS
18001

ISO
9001

CE
RT

IFIED QM SYSTEM

Megközelítő méretek

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

www.garland.hu, www.palramapplications.com



Fényűző és tágas megoldás a növénytermesztési szenvedélyéhez

www.palramapplications.com     www.garland.hu

Üvegházak BALANCE™ - termékcsalád     

Az új, csúcsminőségű, kétszárnyú ajtóval rendelkező Balance termékcsalád üvegháza 
nemcsak a nagyvonalú terjedelmével varázsolja el, hanem a praktikusságával, a gyönyörű kivitelével, a víztiszta
oldalfalaival, a robusztus konstrukciójával, az egyszerű összeszerelésével és a tökéletes használati 
tulajdonságaival egyaránt.

• A gyakorlatilag törhetetlen csúcsminőségű Palram polikarbonát víztiszta falak és a dupla polikarbonát tető 
biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.

• A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek 
használata nélkül történik.

• Az erős rozsdamentes konstrukció alumínium profilokból áll, és a kiegészítő merevítőkkel könnyen ellenáll 
még a nagy mennyiségű hótakarónak is (terhelhetőség több mint 80kg/m2).

A LEGERŐSEBB 

VÁZSZERKEZET

A HORGANYZOTT 

ALAPZAT A KÉSZLET 

TARTOZÉKA

G
ARANCIA

É V
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Balance 8'x12'-Méretek ás ár Ezüst kivitel Fal magassága              Csomagolás súlya

701925 123.5cm / 48.6”

első karton
48 kg / 105.5 lbs

második karton
24.5 kg / 56 lbs

Polykarbonát Vonalkód Keret színe:

 tető :4 mm-s 
üregkamrás 
oldalfal: víztiszta 

EAN-13 7290103111465

Ezüst

UPC-A 763552701466

Ajtó méretei Csomagolás méretei Ár

116 x 196.5 cm
45.6” x 77.3”

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

221 790 Ft
második karton

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

          

ISO
14001

CE
RTIFIED EM SYSTEM

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD

CE
RT

IFIED OHS SYSTEM

OHSAS
18001

ISO
9001

CE
RT

IFIED QM SYSTEM

Megközelítő méretek

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

www.garland.hu, www.palramapplications.com

Üvegházak BALANCE™ - termékcsalád Méretek és árak

242.5cm
95.4”

366cm
144”

231cm
91”

Tetőpanel  – dupla falú üregkamrás polikarbonát, amely védelmet 
biztosít az erős napsugarak ellen.

Oldalsó panel – víztiszta polikarbonát, amely 90%-os 
fényáteresztést biztosít még a rosszabb fényviszonyok esetén is.

Magas felszereltség

• Hatékony szellőztetővel és vízelvezetővel rendelkezik.

• A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.b

• Karbantartásmentes, több tízéves az élettartama.

• Kényelmes kétszárnyú az ajtaja mágneszáras reteszeléssel.

• A küszöb alacsony a kerekek könnyű áthaladásához.

• Zárható az ajtó.

• Gazdag tartozékokkal rendelkezik.

Hosszú élettartam és tartósság

• Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsminőségi polikarbonát 
panelekből áll.

• Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.

• A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és 
a besárgulástól.

• Az alapzata horganyzott acél.

• Az egyedi konstrukció erős, rozsdaálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

• Könnyű, törhetetlen polikarbonát paneljei vannak.

• Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

• A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi 
megoldással további rögzítő elemek használata nélkül 
történik.

• Az összeszerelési útmutató lépesről lépésre áttekinthető.

• A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel 
rendelkeznek, így több év után is problémamentes a 
pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

• Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása, ami 
rövidebb 210 cm-nél.

• Ideális az e- kereskedelem útján történő megrendelésnél is.

A táblákat egyszerűen 
rögzítették a kerületi 

profilokban.

Két darab nagyméretű 
szellőző tetőablak van 

rajta.

Süllyesztett a talapzata 
a kerekek könnyebb 

áthaladásához.

Speciálisan merevített a 
konstrukció.



Egészítse ki az üvegházát 
az igényeinek megfelelően, 
és nevelje a növényeit még 
hatékonyabban, könnyebben és 
kényelmesebben!

• Automatikus ablaknyitás.

• Növény rögzítők vagy virágtartók 
květníky

• Polcok

• Rögzítési rendszer

a MULTILINETM, HYBRIDTM, ESSENCETM és a BALANCETM üvegházakhoz.
Egészítse ki üvegházát hasznos tartozékokkal!

Tartozékok

Rögzítő rendszer
A rögzítő rendszer szett minden olyan tartozékot 
tartalmaz, amely szükséges az üvegháznak a 
stabil alaphoz, vagy közvetlenül a földbe történő 
rögzítéséhez. Természetesen az üvegházat 
rögzítheti mindenféle hagyományos módon 
is. A Palram alapzat ezt problémamentesen 
lehetővé teszi. Az eredeti Palram rögzítő 
rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy gyorsan 
és biztonságosan rögzítse az üvegházat, és 
megfelelő védelmet biztosítson az erős szél ellen 
is. A rögzítő rendszer kombinálható más, egyéb 
rögzítési móddal (pl. az alapzat csavarozása 
a betonalaphoz), mint utólagos védelem az 
viharos széllökésekkel szemben stb. Előnyei közé 
tartozik, hogy mindenki pár perc alatt könnyedén 
megbirkózhat az üvegház rögzítésével. A stabil 
alaphoz való rögzítést szolgálja a "V" profilú 
rögzítő a csavarokkal és tiplikkel együtt, míg 
a földhöz való rögzítéshez a tüskés csavarok 
szolgálnak.

Rendelési szám:  702771
Ár: 17 190 Ft

Univerzális polc 2 db-os szett
A szett két darab polcot tartalmaz. A polc 
mérete 62,5 x26 cm és egyenként 20 kg a 
terhelhetősége. A polcok hozzájárulnak az 
üvegház ideális berendezéséhez, megnövelik a 
hasznos területet és megkönnyítik a növények 
rendszeres gondozását a virágtartókban. A 
polcok rögzítése nagyon egyszerűen történik, a 
Palram üvegház belső keretén belül elhelyezett 
mélyedések segítségével. Kiválaszthatja, hogy 
az üvegház melyik részére kívánja elhelyezni a 
polcot, és egyben azt is eldöntheti, hogy egy 
hosszú, egybefüggő polcot szeretne-e, vagy két 
különböző helyen rögzíti a két polcot. A polcokat 
az igényeinek megfelelően bármikor akár egy 
szezonon belül is, tetszés szerint egyszerűen 
áthelyezheti az üvegházban. Az összeszereléshez 
mindent szükséges eszköz rendelkezésre áll, 2 
polc, a támasztók és az összekötő elemek.

Rendelési szám:  700550
Ár: 12 990 Ft

Árnyékoló
Azon növények számára, amelyek nem 
igényelnek közvetlen napsugarat, vagy 
azon növények érdekében, ahol fokozottan 
szükséges a melegtől való védelem, kiválóan 
alkalmazható a könnyű, textilárnyékoló, amely 
a napsugaraknak akár 70%-át is képes elnyelni. 
Az árnyékoló mérete 230 x 265 cm és egyszerű 
mechanizmussal rögzíthető az üvegház falaihoz.

Rendelési szám:  700560
Ár: 14 790 Ft

Akasztó szett
A szett 10 darab praktikus akasztót tartalmaz, 
amelyek felhasználhatók a díszvirágtartók és a 
kúszónövények rögzítéséhez, illetve az árnyékolók 
elhelyezéséhez. A felszerelésük nagyon egyszerű: 
helyezze az akasztót a Palram üvegház belső 
keretén lévő mélyedésekbe, és fordítsa el, ezzel 
készen is van. Az elhelyezéshez kiválaszthatja az 
Önnek legjobban megfelelő helyet.

Rendelési szám:  700650
Ár: 3 070 Ft

Automatikus tetőablaknyitó
Karbantartásmentes működési rendszere 
van, amelyhez nincs szükség akkumulátorra. 
A működése a paraffinhoz hasonló anyag 
hőtágulási elvén alapszik, így nem szabadulhat 
el gáz, mint például a gáznyomású emelőknél. 
Az automatikus mechanizmus megakadályozza 
a túlmelegedést és a növények lehetséges 
lehűlését abban az esetben is, amikor nem 
tartózkodik az otthonában. A rendszer a 
tetőablakot 12 °C -15 °C -s tartományban 
kezdi automatikusan nyitni. A tetőablak a 
teljes nyitottságát hozzávetőlegesen 30 °C-nál 
éri el. A lehűlésnél a rendszer a tetőablakot 
automatikusan bezárja. Az egész mechanizmus 
nagyon robusztus és hosszú élettartamú. 
Szükség esetén manuálisan is irányítható. Az 
automatikus tetőablaknyitó előnye többek között 
az, hogy a hőmérséklet folyamatosan, egész 
nap szabályozott még akkor is, amikor Ön a 
munkahelyén tartózkodik, így nem fordulhat elő, 
hogy az üvegház túlmelegedne, és szükségessé 
válna a gyors átszellőztetése.

Rendelési szám:  701338
Ár: 12 990 Ft



Kiválóan kidolgozott és nagyon tartós kerti házak, amik csúcsminőségű polikarbonátból állnak. 
Ideálisak kerti szerszámok, sporteszközök vagy kerti bútorok tárolására.

•  Gyakorlatilag törhetetlen, UV védelemmel ellátott polikarbonát falai vannak. A hagyományos PE polietilén műanyag házakkal ellentétben 
nem törékenyek, és ellenállnak az időjárási viszontagságoknak, a hónak és a jégesőnek is. A fém házakkal ellentétben pedig a falai soha 
nem rozsdásodnak, nem deformálódnak vagy károsodnak.

•  A polikarbonát panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi és egyszerű.

•  Rozsdamentes a konstrukciója, ami erős alumínium profilokból áll.

•  Egyedi, fényáteresztő polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.

•  Karbantartásmentes és könnyen mosható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a 
   rozsdával sem.

•  A zárható és könnyen nyitható ajtó alumínium keretben van.

•  A padlója rögzíthető, csúszásmentes.

•  Minden típus választható barna vagy ezüstös-szürke színben.

www.palramapplications.com     www.garland.hu

A legtartósabb kerti házak diffúz belső világítással

Gyakorlatilag 
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT

4’x6’ 6’x5’ 6’x8’ 6’x10’

A tetőn 

bejutnak a

 napsugarak

90km/óra

75kg/m

Kerti házak SKYLIGHT™ - termékcsalád
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Méretek és árak

Típus SkyLight 4’ x 6’ SkyLight 6’ x 5’ SkyLight 6’ x 8’ SkyLight 6’ x 10’

SKYLIGHT

kerti 
házak 

méretei:

Belső méretek: 148 x 170,5 x 208 cm 221 x 170,5 x 208 cm 297,5 x 170,5 x 208 cm

Ajtó méretei: 127,5 x 171 cm 127,5 x 171 cm 127,5 x 171 cm

Oldalfal 
magassága: 

173 cm 173 cm 173 cm 173 cm

Belső térfogat: 3,4 m3 5 m3 7,5 m3 10,6

Barna színű: 702294 702396 702297 702921

Szürke színű: 702300 702395 702302 702920

Csomagolás 
méretei: 

194.5 x 113,5 x 11 cm 183 x 105 x 11 cm 183 x 105 x 12,5 cm 1. karton: 179 x 45 x 11 cm
2. karton: 183 x 92 x 13 cm

Ár: 116 990 Ft  157 790 Ft 184 890 Ft 246 490 Ft
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Kellemes diffúz belsőtér 
megvilágítás.

Gyakorlatilag 
tönkretehetetlen 

polikarbonát.

Kényelmes, rögzíthető 
küszöb és padló.Hatékony szellőztetés.

Könnyű kezelhetőség

• Könnyű, egységes csomagolásba szállítják.

• Ideális az e- kereskedelem útján történő megrendelés esetében is.

• Minimális tárolási helyet igényel szétszerelt állapotban.

• 2 személy az áttekinthető útmutató segítségével egyszerűen 
összeszerelheti.

• A kész ház könnyen áthelyezhető más helyre.

Nagyon hosszú élettartam és tartósság

• Gyakorlatilag törhetetlen polikarbonát panelekből áll.

• Robusztus alumínium a szerkezete, amely soha nem rozsdásodik.

• Kiválóan ellenáll az időjárási viszontagságoknak.

• 100 % UV védelemmel ellátott polikarbonát panelekből áll.

• Karbantartásmentes.

• Rögzíthető a talajhoz.

 Egyszárnyú ajtózár

Kétszárnyú ajtózár

KÍVÜL BELÜL

230,5 cm
 1853 
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6X10
21

7 
cm

185,3 cm
305,5 cm

30kg

Típus: 702562

Méretek             
(h/sz/m): 

84,7cm / 30,5 cm / 22 cm

Max. terhelés: 30 kg

Ár: 11 690 Ft

Skylight Shelf 
Elegáns és egyszerű függő polc

 1853 

 2
14
0 

 2282 

6X8



Tartós és karbantartást nem igénylő kerti házak, amelyek az egyedi moduláris rendszernek 
köszönhetően meghosszabbíthatók
• A kb. 230 x 230 cm-es alapházat bármikor megnövelhetjük egy 150 cm hosszú panel hozzáadásával.   Ilyen modulból akár 3 is hozzáadható, így megnövelve a 
kerti ház méretét 230 x 680 cm-re.

• A ház 100%-ig UV védelemmel ellátott, kiváló minőségű polikarbonátból készül, így a hagyományos PE polietilén műanyag házakkal ellentétben nem törékeny, 
és probléma mentesen évtizedekig ellenáll az időjárás viszontagságainak, az esőnek, a hónak és a jégesőnek is.

• Megerősített alumíniumszerkezete sohasem korrodálódik.

• A horganyzott acéllemez talapzat jelentősen megnöveli a ház szilárdságát és tartósságát.

• Egyedi, fényáteresztő, polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.

• Karbantartásmentes és könnyen tisztítható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a rozsdával sem.

• A széles, zárható ajtó alumínium keretben van elhelyezve egy alacsony küszöbszinttel.

• Lehetőség van LED lámpák és SkyLight polctartók elhelyezésére, amelyeket egyszerűen fel lehet szerelni a ház keretére.

•  Választható hagyományos barna vagy modern ezüstös-szürke színben.

www.palramapplications.com     www.garland.hu

Tágas kerti ház további bővítési lehetőséggel

Kerti házak SKYLIGHT™ - termékcsalád 8-as sorozat

8’x8’ 8’x12’ 8’x16’ 8’x20’

50% biztosítással

Hó terhelés 
75kg/m2

Szél ellenállás 
90km/hod

Fényáteresztés, 
tető – 10% 

Bővíté
si le

hetőséggel

Gyakorlatilag 
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT

Tetszik a Facebookon
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30kg

Típus: 702562

Méretek (h/
sz/m):

84,7cm / 30,5 cm / 22 cm

Max. terhelés: 30 kg

Ár: 949,- Kč / 35,99 €

Skylight Shelf 
Elegáns és egyszerű függő polc

Kerti házak SKYLIGHT™ - termékcsalád 8-as sorozat

Bővíté
si le

hetőséggel

Méretek és árak

Alumínium keret és 
"zsindely"tető

Belső zárak-reteszek Horganyzott acél talapzat Alacsony küszöbszint, 
kényelmes belépés

Hatékony elülső és hátsó 
szellőztetés

Zárható ajtóGyakorlatilag 
tönkretehetetlen 

polikarbonát

Kellemes diffúz belsőtér 
megvilágítás 

Típus SkyLight 8’ x 8’ SkyLight – toldó panel 8’ x 4’

SKYLIGHT
kerti házak 
méretei:

Belső méretek: 223 x 223 x 228 cm 144 x 223 x 228 cm

Ajtó méretei: 128 x 177 cm

Oldalfal magassága 179 cm 179 cm

Belső térfogat: 10,1 m3 6,8 m3

Barna színű: 703760 703762

Szürke színű: 702625 702626

Csomagolás méretei: 1. karton 184 x 42 x 11 cm
2. karton 184 x 80 x 14 cm 179 x 79 x 9,5 cm

Ár: 262 890 Ft 99 890 Ft
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Heavy duty tágas, bővathető kerti tároló

Tágas és rendkívül tartós kerti ház, amely az egyedi moduláris rendszernek köszönhetően bővíthető
• Az 271 x 332 cm-es alapház bármikor megnövelhető egy 124 cm-es panel hozzáadásával, így megnövelve a kerti ház méretét 395 x 332 cm-re.

• A háznak kiváló minőségű, megerősített, 100% UV-védelemmel ellátott polikarbonát falai vannak. A hagyományos PE polietilén műanyag házakkal 
ellentétben nem törékenyek, és évtizedekig ellenállnak az időjárási viszontagságoknak, a hónak és a jégesőnek is.

• A megerősített alumínium profilszerkezet soha nem rozsdásodik.

• A horganyzott acélalap jelentősen növeli a ház szilárdságát és tartósságát.

• Az egyedi, fényáteresztő polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.

• A polikarbonát karbantartást nem igényel, gyakorlatilag törhetetlen és könnyen tisztítható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a rozsdával sem.

• Széles (kb. 148 cm-s), alumínium keretben elhelyezett dupla, zárható ajtóval és alacsony küszöbbel rendelkezik.

• Kiegészíthető LED világítással és SkyLight Utility Shelf polcokkal, amelyek egyszerűen felszerelhetők a ház keretére.

• Két szellőzőnyílással alapkivitelben, integrált ereszcsatornával és speciális belső fém megerősítéssel rendelkezik.

• Egyszerű az összeszerelése.

• Ideális fűnyíró traktorok, fűnyírók, bútorok és egyéb kerti szerszámok tárolására.

• Padló nélkül szállítjuk.

• Gyönyörű modern antracit szín.

YUKON 11 ™ kerti tárolók 
G
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50% biztosítással

Hó terhelés 
100kg/m2

Szél ellenállás 
120km/hod

Fényáteresztés, 
tető – 10% 

Bővíté
si le

hetőséggel

Gyakorlatilag 
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT

www.palramapplications.com     www.garland.hu Tetszik a Facebookon



Beépített vízelvezetők

Horganyzott acél talapzat Széles dupla ajtó Alacsony küszöbszint 
kényelmes belépéssel

Hatékony elülső és hátsó 
szellőztetés

Zárható ajtókGyakorlatilag  
törhetetlen polikarbonát

"Zsindelyszerű” tető fényáteresztő 
belső tér megvilágítással

Modell: 704883

Méretek              
(h/sz/m):

104 cm / 34,7 cm

Max. 
terhelhetőség

40 kg

Ár: 18 590 Ft

Model Yukon 11’ x 9’- alap modul Yukon - bővítő elem 11’ x 4,1’

YUKON 11 kerti 
tárolók méretei

Belső méretek: 252 x 302,2 x 242,5 cm 124 x 302,2 x 242,5 cm

Ajtó méret: 146,5 x 178 cm -
Oldalfal magasság: 181,1 cm 181,1 cm

Belső légtér: 16,3 m3 7,9 m3

Szín antracit: 705073 705072

Csomagolás 
méretei

1. karton 272 x 60 x 11 cm
2. karton 179 x 67,5 x 33 cm 179 x 67 x 16 cm

Ár:  503 990 Ft 132 990 Ft
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Méretek és árak

KÍVÜL BELÜL



TAKARÉKOS

KODJON, ÉS FŰTSE 

A MEDENCÉJÉT 

A NAPENERGIA

 SEGÍTSÉGÉVEL!

A Palram cég csúcsminőségű, víztiszta, 100%-s UV védelemmel ellátott 
polikarbonátja, amely nem sárgul meg több év használat után sem, a 
kategóriájában a legnagyobb abszorpciós felületével és a különleges
 formájával, meglepő hatékonysággal garantálja a víz szoláris melegítését.
• Képes akár három hónapig meghosszabbítani a strandszezont.

• A szolár egység akár 6 °C -kal melegebb vizet biztosít.

• Energiatakarékos, csökkenti a fűtési költségeket, és kellemes vízhőmérsékletet biztosít a hűvösebb napokon is.

• A speciális, kupola alakú kialakítása optimális szögbe biztosítja a napsugarak érintését, és hatékony a reggeli és esti órákban is, amikor a napsugarak          
  kisebb szögbe érik.

- A polikarbonát fedél a vízmelegítő belsejében üvegházhatást idéz elő, amely tovább növeli a hatékonyságát.

• A polikarbonát fedél a vízmelegítő belsejében üvegházhatást idéz elő, amely tovább növeli a hatékonyságát.

• A többi, hasonló termékekhez képest 15-20%-kal nagyobb felületű egység, még jobban elősegíti a víz felmelegítését.

• Egy berendezés kb.15-20 m3-res medencéhez elegendő.

• Több szolár egység könnyen összeköthető egymással, így nagyobb medencék is egyszerűen fűthetők.

Solar AquaDome™ Grand

www.palramapplications.com     www.garland.hu

Szoláris medencemelegítő 

Tetszik a Facebookon



Méretek és árak

Fűtse a medencéjét csak a napenergia segítségével!  Solar AquaDome™ Grand

Ideális vízhőmérséklet

A medence átlag vízhőmérséklete

Solar AquaDome Grand

Solar AquaDome Grand nélkül

Könnyű összeszerelés és karbantartás:
• A vízmelegítő berendezés teljes egészében összeszerelt állapotban kerül kiszállításra
• Minden szükséges csatlakozási elem megtalálható a csomagolásban.
• A berendezést egyszerűen csak rá kell csatlakoztatni a már meglévő szivattyú/szűrő 
rendszerre.
• Minden szükséges csatlakozó és szűkítő a csomag tartozéka.
• A vízmelegítő berendezés csúcsminőségű anyagokból készül, és nem igényel 
semmilyen karbantartást.

Hosszú élettartam:
•A kupola csúcsminőségű Palram polikarbonát anyagból készül, amely több év közvetlen 
napsugárzásnak kitett használat után sem sárgul meg és nem töredezik, megtartva így az eredeti 
hatékonyságát. (Nagyon sok olcsóbb PE anyagból vagy alacsonyabb minőségű polikarbonátból 
készült hasonló termékek nagy bánatára).
• A polikarbonát kupola gyakorlatilag törhetetlen, és az alapzat alumínium keretbe van foglalva.
• A polikarbonát fedés 100%-os UV védelemmel rendelkezik, így védi a rendszer belsejében 
elhelyezett tömlőt a degradálástól.
• Az egész berendezés ellenáll a klórnak és a sónak, amiket a medence vize tartalmazhat.

Vízszivattyú és 
szűrő

Solar AquaDome Grand

A Solar AquaDome Grand csatlakozik a 
medencéhez, a vízszivattyú és a szűrő rendszerhez.

Medence

Solar AquaDome Grand műszaki paraméterek Modell 701708

Vonalkód: EAN-13  7290103111076

Csomag tartozéka:y
Szolár egység/bemeneti tömlő/kimeneti 
tömlő/medence csatlakostató

Max víznyomás: 2,03 bar

Vízáramlás:
keringtető szivattyúval 7000 l/
óráig

Csomagolás méretei 
(h-sz-m): 113 x 75 x 32,5 cm

Csomagolás súlya: 11 kg 

Ár:  61 590 Ft

Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Sze Okt Nov DecCº

113cm
44.5”75cm

29.5”

32.5 cm
12.7”
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Modern és többfunkciós kocsibeálló, amelyet önállóan is felépíthet

ARIZONA™ 5000

TÁGAS

 BELSŐ TÉR

TÖBBFUNKCIÓS 

KONSTRUKCIÓ
Az ARIZONA ™ 5000 típusú kocsibeállóval nagyon egyszerű a parkolás.

• A horganyzott acélelemekből összeállított alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben 
ellenáll a rozsdásodásnak.

• A két darab tartópillér megkönnyíti a nagyon egyszerű használatot.
• A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek, a jégesőnek és az UV sugárzásnak egyaránt.
• Úgy tervezték, hogy ellenálljon az időjárás viszontagságainak is.
• A szereléshez beton talpakra van szükség.
• A szerelés a termék méretre szabott, előre gyártott és előfúrt panel részeiből, valamint a csatolt 

rögzítő anyagokból elvégezhető.
• A karbantartásmentes konstrukció ellenáll a rozsdásodásnak és az valamennyi időjárási viszonynak.

hóterhelés
75kg/m2

szélállóság
120km/óra

G
ARANCIA

É V

Tetszik a Facebookon
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Időjárásálló Heavy-duty 
konstrukció

Vízelvezető 
csatorna

Robusztus és tartós design Nehéz alumínium 
konstrukció

UV
ochrana

Arizona Extra Kit
• Az Arizona 5000-es szerkezet csatlakoztatható tartóoszlopai növelik 
az ellenállást a kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén.

• Ideálisan használható óvintézkedésként a nagyobb széllökések és 
nagy mennyiségű hótakaró ellen.

Arizona Carport EZ Link Kit
• Arizona Carport EZ Link Kit kocsibeálló alatt két járművet is 
megvédhet.

•Az esztétikus kinézetű szerkezet gyönyörű, helytakarékos, íves vagy 
szárnyas összeszerelési lehetőség biztosít.

Arizona 5000 Wave Carport műszaki paraméterek Konstrukció színe Model 703727

Szürke EAN-137290108133868

Ár Csomagolás méretei (2 db)

677 890 Ft

296 x 73 x 10,5 cm
116.1” x 28.3” x 8.6” 

296 x 73 x 15 cm
116.1” x 28.3” x 8.6”

Súly

Keret színe
114 kg

251.4 lbs
118 kg

206.2 lbs
Antracit

291 cm
114.5”

501 cm
197.2”

239 cm
94”

Konstrukció színe Típus 704656

Szürke EAN-13  7290108134834

Ár Csomagolás méretei (1db)

42 990 Ft
261 x 15 x 11 cm

Súly

Csomagolás
8 kg

1 db

Konstrukció színe Típus 704627

Szürke EAN-13  7290108134827

Ár

 55 490 Ft

Méretek és árak



Fedett kocsibeálló Arcadia™

Modern és tartós kocsibeálló, amelyet önállóan is felépíthet

www.palramapplications.com     www.garland.hu

502 x 362 x 242cm
ELEGÁNS

 DESIGN

ROBUSZTUS

KONSTRUKCIÓ
Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt 
önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.

• A gyakorlatilag örökös konstrukció 80 x80 mm vastag alumínium profilokból és üregkamrás 
polikarbonátból áll.

• Az elegáns design, tágas belsőtér elősegíti a könnyű használatot.
• A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek és a jégesőnek egyaránt.
• A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők nélkül történik, tökéletes a tömítés, 

egyszerű a szerelés és elhanyagolható a hőtágulás.
• A horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és 

nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
• Az áttekinthető szerelési útmutatónak és az egyedi konstrukciójának köszönhetően, a 

szerkezet felépítéséhez elegendő 2 személy.

50% biztosítással

150kg/m

Tetszik a Facebookon



Arcadia™ Alpine Kit
• Kiegészítő tartópillérek, melyek megnövelik a kocsibeálló magasságát

Az eredeti tartópillérek, melyek két helyzetben állíthatók, biztosítják a 
kocsibeálló nagy szilárdságát

• A szett tartalmaz két 140 cm hosszú kiegészítő tartópillért, amely lehetővé 
teszi a kocsibeálló megemelését 110 cm-rel

• Robusztus, antracit színű alumínium profilok

• Okos megoldás, mely lehetővé teszi két dizájn közüli választást- sima vagy 
recés kivitelt

• maximális állómagasság 352 cm

• alkalmas lakókocsik, lakóautók, hajók stb. tárolására.

• rendelési szám (szett 2 db) : 705832, Ár:  123 990 Ft

Könnyű összeszerelés:
• A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap       alatt.

• A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.

• A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.

• Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.

• Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy 
másik helyre.

Tartós és ellenálló konstrukció
• 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek 
törékenysége      és besárgulása ellen.

• A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.

• Egyszerűen tisztítható felmosóval, vagy csak eső által.

Kiváló fedett terület, amely nemcsak 
parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez 
stb. is hasznosítható:
• Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a 
jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.

• A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos 
vízelvezetésről.a odvádět vodu

219 cm

Széles és magas bejárat 
a biztonságos és 
könnyű átjáráshoz
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Modell Arcadia 4300 Arcadia 5000 Arcadia 6400 Arcadia 8500

Méretek: 430 x 359 x 242 cm 502 x 359 x 242 cm 644 x 359 x 242 cm 858 x 359 x 242 cm

Terület: 15,4 m2 18 m2 23,1 m2 30,8 m2

Rendelési szám: 705515 701592 705516 704340

Csomagolás mérete: 1. karton 217 x 76 x 14 cm 1. karton 217 x 76 x 14 cm
2. karton 204 x 75 x 13 cm 3x karton 217 x 76 x 14 cm 4x karton 217 x 76 x 14 cm

Ár: 529 990 Ft 662 990 Ft 874 990 Ft 1 271 990 Ft

UV
ochrana

Időjárásálló Heavy-duty 
konstrukció Vízelvezető csatorna Egyszerű tetőpanel 

rögzítés
A rögzítő elemek a 
termék tartozékai



Modern és tartós kocsibeálló, amelyet önállóan is felépíthet

www.palramapplications.com     www.garland.hu

Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap 
alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.
• Gyakorlatilag örökös konstrukció 80 x80 mm vastag alumínium profilokból és erős
  üregkamrás polikarbonátból áll.
• Elegáns design, tágas belsőtér a könnyű használhatósághoz.
• A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek és a jégesőnek egyaránt.
• A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők nélkül történik, tökéletes a tömítése, egyszerű a szerelése és 

elhanyagolható a hő tágulása.
• A horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a 

rozsdásodásnak.
• Az áttekinthető szerelési útmutatónak és az egyedi konstrukciójának köszönhetően, a szerkezet felépítéséhez 

elegendő 2 személy. 

501 x 291 x 239 cm

Gyakorlatilag 
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT

Fedett kocsibeálló Vitoria™ 5000
G

ARANCIA

É V

Tetszik a Facebookon



Méretek és árak

Minden sarkában beépített 
vízelvezető csatorna van.

Robusztus és tartós a konstrukciója. Egyszerű a tetőpanel 
rögzítése.

Vitoria 5000  Carport műszaki paraméterek Tető színe Típus  702734

Bronz EAN-13  7290103121846

Ár Csomagolás méretei

492 990 Ft

295 x 72 x 22cm
116.1” x 28.3” x 8.6” 

Súly

Keret színe

109 kg

Antracit

291 cm
114.5”

501 cm
197.2”

239 cm
94”

Impozáns és kiváló dizájnú kocsibeálló.

Egyszerűen, akár egy nap alatt összeállíthatja!
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PALRAM Applications Ltd
Manufactured and marketed by: 
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
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Egyszerű szerelés:
• A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap    
   alatt.

• A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.

• A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.

• Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.

• Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és  
  áthelyezheti egy másik helyre.

Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű 
átjáráshoz

Tartós és ellenálló konstrukció
• 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törékenysége   
   és besárgulása ellen.

• A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.

• Egyszerűen tisztítható felmosóval, vagy csak eső által.

Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem 
játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:
• Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a                    
  lehullott levelektől.

• A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízelvezetésről.

277 cm

233 cm



Modern és tartós kocsibeálló, mely minden körülménynek ellenáll

Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, 
köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.

•   Robusztus dizájn, amely ellenáll a legdurvább időjárási körülményeknek is

• Gyakorlatilag tönkretehetetlen konstrukció porfestéssel kezelt alumínium 
    szerkezettel és horganyzott acél összekötőkkel

•  Elegáns konstrukciós megoldás 4 lábon mely könnyű beállást biztosít

•  A gyakorlatilag törhetetlen, bronzszínű, 6 mm-es dupla polikarbonát tetőpanelek magas ellenálló képességükkel         
   hatásosan védenek a legkellemetlenebb időjárási körülményektől is.

•  Az áttekinthető szerelési útmutatónak köszönhetően a tetőpaneleket akár egyedül is össze tudja szerelni.

495 x 288 x 239 cm

Fedett kocsibeálló Atlas™ 5000
G

ARANCIA

É V
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Gyakorlatilag 
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT



Beépített vízelvezetés Robusztus és ellenálló szerkezet Könnyű rendszer a 
tetőpanelek rögzítésére

Atlas 5000 Carport műszaki adatok Tető színe Modell 701945

 Bronz EAN-13  7290108132687

Ár Csomagolás méretei

406 690 Ft

296 x 75 x 15cm

Súly 

Szerkezet színe

119 kg

Szürke antracit RAL 7016

Impozáns és kiváló dizájnú kocsibeálló. 

Egyszerűen, akár egy nap alatt összeállíthatja!
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PALRAM Applications Ltd
Manufactured and marketed by: 
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.
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Egyszerű szerelés:
• A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap 
alatt.

• A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.

• A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.

• Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
•Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és 

áthelyezheti egy másik helyre.

Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű 
átjáráshoz

 artós és ellenálló konstrukció
•100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törékenysége 
és besárgulása ellen.

• A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.

•Erős konstrukciós profilok – 80x40 mm

Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem 
játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:
• Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a 
lehullott levelektől.

• A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízelvezetésről.

14.2 m²

Méretek és árak



Élvezze a természet beáramlását a belső térbe.

www.palramapplications.com     www.garland.hu

Télikert Torino™

A Torino ™ új minőséget visz az otthonába és az életvitelébe.u

•   A konstrukció ellenáll az időjárási viszonyoknak, és védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.

•  Az összesen három széles dupla tolóajtó megkönnyíti a levegő jobb áramlását és a kényelmesebb átjárást.

•  A zárható ajtó biztonságos zárást tesz lehetővé belülről a központi zárral.

•  Tartós, megerősített alumínium kerete van.

•  A fali tartópanel megfelel a magassági követelményeknek (285-310 cm)

•  A tetőszerkezeti panelek hatékonyan védenek az UV sugárzástól.

•  A víztiszta oldalsó akrilpanelek nagyfokú ütésállósággal és UV védelemmel rendelkeznek.
•  A beépített és állítható vízcsatornarendszer hatékony a víz elvezetéséhez és gyűjtéséhez.
•  Egyszerű az összeszerelése, amelyet mindenki el tud végezni. Az ajtókat előre összeszerelték, nincs szükség létrára.
•  Egyedi a világítási rendszere (opcionálisan megvásárolható)

hóterhelés
150kg/m2

szélállóság
120km/óra

G
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Gyakorlatilag 
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT

Tetszik a Facebookon



Szín Szürke antracit RAL 7016, áttetsző tető

Modell 703219 EAN-13 7290108132588

Méretek és súly (h x sz x m): 309 x 65 x 24 cm | 255.5 kg

Ár 1 084 590 Ft

Torino™ 3x4.25 m / 10’ x 14’

Szín Szürke antracit RAL 7016 

Modell 703735 EAN-13 - 7290108132649

Méretek és súly (h x sz x m) 210 x 75 x 5 cm | 7.8 kg

Ár 73 890 Ft

Torino™ - Szúnyoghálós tolóajtó
Alumínium szúnyoghálós tolóajtó. Elegáns kerettel csatlakoztatható 
a Torino télikert bármelyik ajtajához a három közül. Így gond nélkül 
szellőztethet. 

(Külön vásárolható)

Tegye otthonát kényelmesebbé és alakítson ki egy új teret, ahol egész évben pihenhet.

• Kristálytiszta, ellenálló, könnyen karbantartható áttetsző akril fal rendszer. Tökéletesen beleolvad bármilyen 
dizájnba vagy lakókörnyezetbe

• Erős ütésálló akril falak. Tökéletes fényáteresztés egész élettartamuk alatt.

• “Click N’ Lock “ rendszer a tetőelemek egyszerű és biztonságos rögzítésére. Megakadályozza a nedvesség 
bejutását a szerkezet belsejébe.

Fontos információ

A összeszerelés elkezdése előtt ne feledje ellen ellenőrizni, hogy felület, ahová felállítja a télikertet, tökéletesen 
egyenletes és 90°-os szögben van a merőleges oldalfalhoz.

Modell 704145 EAN-13 - 7290108133875

Méretek és súly (h x sz x m): 67 x 5.5 x 3.5 cm | 0.5 kg

Ár 23 390 Ft

LED – világító rendszer
> Dobja fel a teret ezzel az elegáns, alacsony energia fogyasztású 
megvilágítással. Könnyű felszerelés a szerkezeti profilokra. Integrált 
transzformátor és rejtett vezetékek. Használható minden releváns 
Palram termékhez.

Sötétítő függöny
Praktikus krémfehér hét részes behúzható függöny. Könnyen beilleszthető a tető alatti profilok 
vájatába. Erősebb napsütés esetén, hatásosan véd a beltér túlságos átmelegedésétől. 
Rendelési szám: 705870, ár: 105 990 Ft

Torino™
A következő két méret külön rendelésre. További információért és a 
paraméterekért keresse viszonteladó partnereinket.

Torino 3 x 5,46
Szerkezet színe: antracit, átlátszó tető, rendelési szám: 703990, 
ár: 1 854 990 Ft

Torino 4 x 4,25
szerkezet színe: antracit, átlátszó tető, rendelési szám: 703991,        
ár: 2 119 990 Ft

Egyszerű "Click N Lock" 
rendszer az egyszerű 

szereléshez

Beépített és állítható 
vízcsatornarendszer

Központi zár az összes 
ajtóhoz

Víztiszta akril panelek, 
nagymértékben rongálásálló és 

vegyszerálló



Elegáns, gyors és olcsó megoldás a terasz befedéséhez

www.palramapplications.com     www.garland.hu

Modern és praktikus alumínium pergola, amely hosszú élettartamú, gyönyörű és két személy egy nap alatt 
összeszerelheti.

• Lényegében tönkretehetetlen alumínium profilokból és szendvics polikarbonát táblákból készült 100%- s UV védelemmel ellátott 
konstrukció. 

• A tetőpanelek 90%-os fényáteresztéssel rendelkeznek, és ellenállnak a nagyfokú hóterhelésnek és jégesőnek is. A pergola kellemes 
árnyékot biztosít, de mégis világos.

• A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők és tetőre mászás nélkül megoldható.
• A karbantartásmentes horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a 

rozsdásodásnak, a penészedésnek, vagy a mohásodásnak.
• Az állítható rögzítőknek és csúsztatható támasztó oszlopoknak 
 köszönhetően, megfelel szinte minden típusú teraszhoz.
• Használható a ház oldalfalánál, mint kocsibeálló.

Elegáns, gyors és olcsó megoldás a terasz befedéséhez

VÁLASZTHATÓ 

FEHÉR VAGY 

ANTRACIT 

SZÍNBEN

120kg/m

É V

G
ARANCIA

50% biztosítássa

Gyakorlatilag 
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT

Pergola Sierra™ termékcsalád

Tetszik a Facebookon



Sierra 4200 (3 tartó láb)

Sierra 3000 (2 tartó láb)

Sierra 5400 (3 tartó láb)

Szín         Szürke antracit RAL 7016         Fehér RAL 9016

Modell 702639 702640

Méretek (cm) (h/sz/m): 425/226-286/260-305

Ár 105 990 Ft 105 990 Ft

Szín         Szürke antracit RAL 7016         Fehér RAL 9016

Modell 703120 703121

Méretek (cm) (h/sz/m): 314/226-286/260-305

Ár 72 990 Ft 72 990 Ft

Szín         Szürke antracit RAL 7016         Fehér RAL 9016

Modell 703122 703123

Méretek (cm) (h/sz/m): 546/226-286/260-305

Ár 132 490 Ft 132 490 Ft

Sierra™ műszaki paraméterek

295 cm

305 cm
216 cm
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Sötétítő függöny
Praktikus krémfehér többrészes behúzható függöny. Könnyen 
beilleszthető a tető alatti profilok vájatába. Erősebb napsütés 
esetén, hatásosan véd a beltér túlságos átmelegedésétől. 

Sierra 3000: rendelési szám: 705869, Ár: 251 990  Ft
Sierra 4200: rendelési szám: 705870, Ár: 295 790 Ft
Sierra 5400: rendelési szám: 705871, Ár: 369 790  Ft

Modell 704145 EAN-13 - 7290108133875

Méretek és súly (h/sz/m): 67 x 5.5 x 3.5 cm | 0.5 kg

Ár 23 390 Ft

LED – világító rendszer
Dobja fel a teret ezzel az elegáns, alacsony energia fogyasztású 
megvilágítással. Könnyű felszerelés a szerkezeti profilokra. Integrált 
transzformátor és rejtett vezetékek. Használható minden releváns 
Palram termékhez.

Beépített vízelvezető csatorna Minden rögzítő alkatrész a termék 
tartozéka.

Egyszerű panel rögzítés

Hozzáadott érték - állítható és flexibilis Flexibilis méretek és egyszerű szerelés
• Az állítható elemeknek köszönhetően a pergolát pontosan 
igazíthatja egyedi méretű teraszához.
• Állítható a magassága (A) a mélysége (C) és hossza az 
oszlopok segítségével is (B).
• A rögzítéshez nincs szükség külön alapozásra, megfelelő egy 
egyszerű szilárd alap.
• Szükség esetén a tetőpaneleket egyszerűen ki lehet 
szerelni (csak a Sierra pergolánál), esetleg télen, amikor nem 
látogatja a nyaralóját, és így nem tudja ellenőrizni a leesett hó 
mennyiségét.

További lehetőségek
• Egyszerű csatlakozó segítségével (EZ LINK KIT) több 
Sierra pergolát csatlakozhat egymás mellé, így létrehozhat 
bármilyen hosszú pergolát.
• Az oldalfal segítségével egy vagy két oldalról is lezárhatja a 
pergolát,     így biztosítva a szél elleni nagyobb védelmet.



Stílusos pavilon a tökéletes pihenéshez és baráti összejövetelekhez

www.palramapplications.com     www.garland.hu

A Palermo kerti pavilonnal gyönyörű és stílusos pihenősarkot alakíthat ki a kertjében, ahol mindig örömmel 
találkozik a barátaival vagy családtagjaival.

• Kiváló hely a nyugodt pihenéshez, az ünnepségek megtartásához, a grillezéshez rossz idő esetén, a relaxáláshoz, vagy akár 
elhelyezheti a kültéri jakuzzi felett.

• A szerkezet lényegében a tönkretehetetlen alumínium profiljaival és a törhetetlen 6mm-es üreges polikarbonát tábláival ellenáll a 
szélnek, a hónak és jégesőnek is.

• A tető elegáns bronz árnyalata és az antracit színű keret tökéletesen illeszkednek a kerti környezethez.
• A tetőpanelek elegendő mennyiségű fényt engednek át a felhősebb napokon is, de a bronz árnyalata kiválóan megvéd a forró nyári 

napsugaraktól.
• A beépített szellőzőnyílás biztosítja a megfelelő levegőáramlást, és tökéletesen elvezeti a grillezés közben keletkezett füstöt.
• A sínekbe beépített kis akasztók segítségével rögzíthető az árnyékoló vagy a szúnyoghaló.
• A beépített vízelvezető rendszer biztonságosan elvezeti a vizet.
• Két személy egyszerűen összeszerelheti egy nap alatt.
• Az árnyékoló és a szúnyogháló opcionálisan megvásárolható.

Gyakorlatilag 
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT

Kerti pavilon Palermo™
G

ARANCIA

É V

Tetszik a Facebookon



Árnyékoló és szúnyogháló

Palermo árnyékoló Szín Csomagolás súlya

Típus: 702780 Szín: Grey 4 kg

Csomagolás méretei: Ár:

80,5 x 40,5 x 6 cm  55 490 Ft

Palermo árnyékoló Szín Csomagolás súlya

Model: 703320 Szín: Light Grey 3 kg

Csomagolás méretei: Ár:

80,5 x 40,5 x 6 cm  55 490 Ft

Palermo 3000 - Kerti pavilon

Típus Szín Vonalkód

702425
bronz

EAN-13 7290103123598
Keret: Grey RAL 7012

Csomagolás Csomagolás súlya Csomagolás mérete

1 karton 66 kg 287x72.5x17.5cm

Ár Belterület

319 990 Ft 9m2

Palermo 3600 - Kerti pavilon

Típus Szín Vonalkód

702780
bronz

EAN-13 7290103123604
Keret: Grey RAL 7012

Csomagolás Csomagolás súlya Csomagolás mérete

1 karton 82 kg 250.5x72x27cm

Ár Belterület

319 990 Ft 13m2

120kg/m 100kg/m

Rozměry a ceny

A rögzítő alkatrészek a 
termék tartozékai

Szellőzőnyílás Görgethető 
akasztók

Beépített vízelvezető 
rendszer

Masszív, 
karbantartásmentes 

konstrukció

Méretek és árak



Stílusos pavilon szabadtéri kiülésekhez 

www.palramapplications.com     www.garland.hu

A téglalap alakú Martinique kerti pavilon elegáns és tágas árnyékolást biztosít a kültéri kiülésekhez

• Ideális árnyékolást biztosít kültéri kiüléshez, grillezéshez vagy elhelyezheti a kültéri jakuzzi felett is.
• Robusztus, karbantartást nem igénylő, korrózióálló, megerősített alumíniumprofilokból készült szerkezet, horganyzott összekötő 

acélcsatlakozókkal.
• A szerkezet lényegében a törhetetlen 6mm-es üreges polikarbonát tábláival ellenáll az esőnek, a hónak, a jégesőnek és a káros UV 

sugárzásnak is.
• A panelek egyedülálló bronz árnyalata biztosítja elegendő mennyiségű fény áteresztését a felhősebb napokon is, ugyanakkor 

kellemes árnyékolást biztosít napsütéskor.
• A beépített vízelvezető rendszer biztonságosan elvezeti a vizet (Ø 40 mm).
•  A beépített szellőzőnyílás biztosítja a megfelelő levegőáramlást, és elvezeti a grillezés közben 
    keletkezett füstöt.
• A beépített görgethető akasztók segítségével rögzíthető az árnyékoló vagy a szúnyoghaló.
• Két személy egyszerűen összeszerelheti, nincs szükség semmilyen fúrásra, vágásra, és a rögzítő elemek a termék tartozékai.
• A LED világítás, az árnyékoló és a szúnyogháló opcionálisan megvásárolható.

50% biztosítással

Hó terhelés
75kg/m2

Szél ellenállás 
90km/hod

Fényáteresztés
15%

Kerti pavilon Martinique™
G

ARANCIA

É V

Gyakorlatilag 
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT

Tetszik a Facebookon



Méretek és árak

A rögzítő alkatrész a 
termék tartozéka

Szellőzőnyílás Görgethető 
akasztók

Beépített vízelvezető 
rendszer

Masszív, 
karbantartásmentes 

konstrukció

Martinique 5000 – Kerti pavilon

Típus Szín Vonalkód

704672
Tető:: Bronz

EAN-13 7290108136234Keret: antracit szürke
RAL 7016

Csomagolás Csomagolás súlya Csomagolás méretei

1. karton
2. karton

106 kg
40 kg

250,5 x 72 x 27 cm
179 x 76 x 11,5 cm

Ár Belterület

654 990 Ft 13m2

Martinique 4300 – Kerti pavilon

Típus Szín Vonalkód

702564
Tető:: Bronz

EAN-13 7290108130249Keret: antracit szürke
RAL 7016

Csomagolás Csomagolás súlya Csomagolás méretei

1 karton 87,8 kg 295 x 75 x 25 cm

Ár Belterület

464 990 Ft  9 m2

Árnyékoló és szúnyogháló

Martinique 4300 árnyékoló Szín: szürke Csomagolás súlya: 5,3 kg

Típus: 704056 Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm

Ár: 69 990 Ft

Martinique 4300 szúnyogháló  Szín: szürke Csomagolás súlya: 5,3 kg

Típus: 704371 Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm

Ár: 64 590 Ft

Martinique 5000 árnyékoló Szín: szürke Csomagolás súlya: 5,3 kg

Típus: 705134 Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm

Ár: 69 990 Ft

Martinique 5000 szúnyogháló Szín: szürke Csomagolás súlya: 5,3 kg

Típus: 705136 Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm

Ár: 64 590 Ft

Tipus 704145 EAN
13 - 7290108133875

Csomagolás és 
súly: (d x š x v): 67 x 5,5 x 3,5 cm | 0,5 kg

Ár 23 390 Ft

LED- Világítási rendszer
Hangsúlyozza a teret ezzel az elegáns LED-es megvilágítással, amely 
kiválóan alkalmas nemcsak kerti pavilonokhoz, hanem télikertekhez, 
kocsibeállókhoz vagy pergolákhoz is, amelyeket a Palram cég gyárt. A 
rejtett kábelezés a profilokban helyezkedik el, így láthatatlan.



Elegáns előtető bejárati ajtó fölé

Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel és akciós árral.

• Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
• Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
• A gyakorlatilag törhetetlen üregkamrás polikarbonát 10 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
• A kiváló minőségű Palram polikarbonát a garancia arra, hogy a tető az idő múlásával sem sárgul meg. 
• Az első és hátsó keret széle alumínium, az oldalsó keret széle polikarbonátból készül a táblák tökéletes védelméért.
• A merevítők rendkívül ellenálló és tartós polimerből készülnek.
• A tartós alumínium profilok ellenállnak a korróziónak.
• A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
• Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
• Az előtető nem igényel karbantartást. 
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PALRAM Applications Ltd
Manufactured and marketed by: 
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com

Calisto 1350 Típus 703802      

Szín szürke konstrukció, áttetsző tábla

Méretek 136 x 95 x 24,5 cm

Csomagolás méretei 137 x 100 x 7 cm

Csomagolás súlya 6,1 kg

Ár 16 790 Ft

Minden rögzítő alkatrész a 
termék tartozéka

10 mm vastag üregkamrás 
polikarbonát

Bejárati előtető  Calisto  1350™

Gyakorlatilag 
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT

50% biztosítással

Hó terhelés
75kg/m2

Szél ellenállás 
90km/hod

Fényáteresztés
80%



Aquila™  1500

MOŽNOST

PRODLOUŽENÍ

Elegáns előtető bejárati ajtó fölé

Bejárati előtető  Aquila 1500™

50% biztosítással

Hó terhelés
100kg/m2

Szél ellenállás 
120km/hod

Fényáteresztés
85%

Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

•  Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
•  Védelmet nyújt a bejárat előtti területen az eső, a hó és a jég ellen.
• A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
• A tartós alumínium profilok ellenállnak a korróziónak.
• A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
• A szerkezet elülső profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet.
• Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
• Az előtető nem igényel karbantartást. 

Gyakorlatilag 
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT

Rejtett tömítés Az összekötő alkatrészek a 
csomagolás részei

Elülső és hátsó végelzárások 
alumíniumból

Horganyzott és lakkozott 
acél merevítők

Aquila 1500 Típus 701089     

Szín szürke konstrukció, áttetsző 
tábla

Méretek 150,5 x 91,5 x 17,5 cm

Csomagolás 
méretei 153 x 91 x 6,5 cm

Csomagolás 
súlya 17 kg

Ár 64 590 Ft

Aquila 1500 összekötő eleme
Típus 703263  

Szín ezüst
Ár 10 290 Ft



´ ´ˇ ˇ Aquila™  2050Bejárati előtető  Aquila 2500™

Elegáns előtető bejárati ajtó fölé

Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

•  Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
•  Védelmet nyújt a bejárat előtti területen az eső, a hó és a jég ellen.
• A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV 
  védelemmel rendelkezik.
• A tartós alumínium profilok ellenállnak a korróziónak.
• A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
• A szerkezet elülső profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet.
• Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
• Az előtető nem igényel karbantartást. 

Bővíté
si le

hetőséggel

Gyakorlatilag 
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT

50% biztosítással

Hó terhelés
100kg/m2

Szél ellenállás 
150km/hod

Fényáteresztés
85%

Aquila 2050 Típus 701125     

Szín sötétszürke konstrukció, 
áttetsző panel

Méretek 205,5 x 91,5 x 17,5 cm

Csomagolás 
méretei 205 x 91 x 6,5 cm

Csomagolás 
súlya 23 kg

Ár 89 990 Ft

Aquila 2500 összekötő eleme
Típus 703263  

Szín ezüst
Ár 10 290 Ft

Rejtett tömítés Az összekötő alkatrészek a 
csomagolás részei

Elülső és hátsó végelzárások 
alumíniumból

Horganyzott és lakkozott 
acél merevítők



Bővíté
si le

hetőséggel

Modern előtető bejárati ajtó fölé

Modern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

•  Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot. 
• Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
• Modern és egyedülálló kialakítás, kellemes mintázattal.
• A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV 
  védelemmel rendelkezik.
• Tartós alumínium, korróziónak ellenálló profilok, valamint kiválóan elrejtett hátsóoldali tömítés.
• A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
• Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
• Az előtető nem igényel karbantartást.

          

ISO
14001

CE
RTIFIED EM SYSTEM

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD

CE
RT

IFIED OHS SYSTEM

OHSAS
18001

ISO
9001

CE
RT

IFIED QM SYSTEM

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

www.garland.cz, www.palramapplications.com

Nancy 1500 Típus 704743      

Szín sötétszürke konstrukció, áttetsző panel

Méretek 150,5 x 94 x 14 cm

Csomagolás méretei 152 x 91 x 4,8 cm

Csomagolás súlya 17,8 kg

Ár 69 990 Ft

A hátsóoldali tömítés és a 
komplett rögzítő alkatrészszett 

a termék tartozéka

Alumínium elülső és hátsó 
elemek

Horganyzott és lakkozott acél 
tartókarok 

Bejárati előtető  Nancy 1500™

50% biztosítással

Hó terhelés
100kg/m2

Szél ellenállás 
100km/hod

Fényáteresztés
92%



Modern előtető bejárati ajtó fölé

MModern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.• 

•  Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot. 
• Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
• Modern és egyedülálló kialakítás, kellemes mintázattal
• A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV 
védelemmel rendelkezik.
• Tartós alumínium, korróziónak ellenálló profilok, valamint kiválóan elrejtett hátsóoldali tömítés.
• A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
• Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
• Az előtető nem igényel karbantartást.
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PALRAM Applications Ltd
Manufactured and marketed by: 
PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.cz, www.palramapplications.com

Nancy 2050 Típus 705125      

Szín sötétszürke konstrukció, áttetsző panel

Méretek 205,5 x 94 x 14 cm

Csomagolás méretei 209 x 91 x 4,8 cm

Csomagolás súlya 22,2 kg

Ár 96 990 Ft

A hátsóoldali tömítés és a 
komplett rögzítő alkatrészszett 

a termék tartozéka

Alumínium elülső és hátsó 
elemek

Horganyzott és lakkozott acél 
tartókarok 

Bejárati előtető  Nancy 2050™

50% biztosítással

Hó terhelés
100kg/m2

Szél ellenállás 
100km/hod

Fényáteresztés
92%



Stílusos előtető bejárati ajtó fölé

Praktikus és elegáns nagy bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

•  Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot. 
• Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
• A gyakorlatilag törhetetlen üregkamrás polikarbonát 6 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
• Tartós alumínium, korróziónak ellenálló profilok.
• A tartókarok horganyzott, lézerrel kivágott acélból készülnek lakkozott felülettel. 
• A szerkezet elülső profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet, ez megakadályozza a víz
  lefolyását a falon.
• Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
• Az okos konstrukciónak köszönhetően tetszés szerint bővíthető a tetőpanel, külön tartozékok nélkül.
• Az előtető nem igényel karbantartást.

Bővíté
si le

hetőséggel

6 mm erős polikarbonát Hátsóoldali rejtett tömítés Beépített vízelvezető 
csatorna

Horganyzott és lakkozott 
acél merevítők

Herald 2230 Típus 703370     

Szín sötétszürke konstrukció, áttetsző panel

Méretek 223,5 x 139 x 33 cm

Csomagolás méretei 229,5 x 61,5 x 10 cm

Csomagolás súlya 29,5 kg

Ár 115 990 Ft

Bejárati előtető  Herald 2230™

Gyakorlatilag 
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT

50% biztosítással

Hó terhelés
120kg/m2

Szél ellenállás 
120km/hod

Fényáteresztés
80%

Hó terhelés
100kg/m2

Szél ellenállás 
100km/hod

Fényáteresztés
92%
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Manufactured and marketed by: 
PALRAM Applications Ltd.
is a member of PALRAM Ind.

PALRAM Applications Ltd
A Palram magyarországi forgalmazója: GARLAND distributor 
s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín, Csehország. A Palram 
termékek folyamatos műszaki innovációjának következtében 
fenntartjuk a katalógusban szereplő termékek minimális ár és 
paraméterek valtoztatásának jogát. A feltüntettet árak ajánlott 
kiskereskedelmi árak es tartalmazzák az ÁFÁ-t.
www.garland.hu
www.palramapplications.com

Az Ön értékesítője


