Prvotřídní
kvalita
vyrobeno v Rakousku

Kvalita

Funkce

- 20 let záruky,
podrobnosti viz www.biohort.com
- žárově pozinkovaný ocelový plech opatřený
polyamidovým vypalovacím lakem
- šrouby a panty z nerezové ušlechtilé oceli
- doživotní bezúdržbovost
- voděodolnost

-

rozsáhlé základní vybavení
uživatelsky komfortní
velký výběr příslušenství
mnohostranné možnosti využití

Servis
- dodávky až do domu
- krátké dodací lhůty
- montážní návod s fotografiemi /
3D-zobrazeními pro jednoduchou montáž
- poradenství servisním týmem Biohort
- na požádání stavební servis

Bezpečnost
- uzavírání cylindrickým zámkem
- nehořlavé

Stabilita
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Zahradní domek CasaNova®

Vysoce kvalitní kovový domek s izolovanými
bočními stěnami
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Produktové video
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- dvojnásobná tloušťka plechu na rozdíl
DN
ŽÁ Ý
od levných dodavatelů
- optimální konstrukční provedení
- vysoké zatížení sněhem do 150 kg/m2
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- odolný proti bouřím (150 km/h, síla větru 12)
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Produktové video

HighLine®

Ukázka vyspělé techniky a designu
• 3 barvy: bílá, stříbrná metalíza, tmavě šedá metalíza
• bezpečnost: 3 násobná závora s dveřním kováním, normované zamykání s

• 2 barvy: stříbrná metalíza, tmavě šedá metalíza

klikou z ušlechtilé oceli, normovaný cylindr a rezervní klíč

• dobře vyhřívatelný kvůli tepelné izolaci - ideální k přezimování hrnkových rostlin

• dveře jsou v obzvláštně stabilním provedení a montáž je od velikosti H2 možná na každé boční straně

U-hodnota bočních stěn: 0,76 W/(m2K)
• nejlepší materiály: lisované hliníkové tyčové profily, sendvičové prvky z žárově pozinkovaného ocelového plechu opatřeného polyamidovým vypalovacím lakem s izolačním jádrem z polystyrenu (EPS20)
• vysoká stabilita: zátěž na střechu nebo sníh do 215 kg/m2 minus zatížení střech, jako je například
ozelenění, odolný vůči bouři (150 km/h, síla větru 12)

• světlíky po celém obvodu z akrylátového skla zajišťují uvnitř dostatečné množství světla
• funkcionalita: okap s integrovaným lapačem listí na obou stranách
• nejlepší materiály: žárově pozinkovaný ocelový plech opatřený polyamidovým
vypalovacím lakem, šrouby a panty z ušlechtilé oceli

• doraz dveří vpravo nebo vlevo je zcela volitelný

• vysoká stabilita: zatížení sněhem 150 kg/m², odolný proti bouři (150 km/h, síla větru 12)

• bez viditelných šroubů na vnějších stěnách

• doživotní bezúdržbovost

• celoživotně bezúdržbový bez nutnosti dalšího ošetření

• jednoduchá montáž

• velký výběr příslušenství jako stropní sekcionální vrata, okna nebo dodatečné dveře

• včetně rozsáhlého základního vybavení

Velikosti (cm, vnější rozměry včetně střešního převisu,
Dveřní otvor: standardní dveře: 90 x 198 cm (š x v))
330
330
330

CasaNova®
4x2
430

330

430

275
275

275

CasaNova®
4x4

CasaNova®
4x5

630

630

CasaNova®
3x6

430

330

CasaNova®
3x4

CasaNova®
3x5

530

430

330

CasaNova®
3x3

Velikosti (cm, vnější rozměry včetně střešního převisu)
Dveřní otvor: standardní dveře (doraz dveří vpravo): 76 x 182 cm (š x v),
dvoukřídlé dveře: 155 x 182 cm (š x v)
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AvantGarde
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Europa

Kvalita za příznivou cenu

Ukázka moderní architektury
• 3 barvy: stříbrná metalíza, šedý křemen metalíza, tmavě šedá metalíza

• 4 barvy: stříbrná metalíza, šedý křemen metalíza, tmavě šedá metalíza,

• bezpečnost: 3násobná závora s dveřním kováním, normované zamykání s

tmavě zelená

klikou z ušlechtilé oceli, normovaný cylindr a rezervní klíč

• cylindrická vložka s otočnou rukojetí včetně rezervního klíče

• možnost odemčení z vnitřní strany

• nejvyšší kvalita, robustní konstrukce

• optimální funkčnost: možná montáž dveří na boční stěně

• doživotní bezúdržbovost

• komfort: tlaková plynová pružina otevírá a zavírá dveře

• žárově pozinkovaný ocelový plech opatřený polyamidovým vypalovacím lakem

• světlíky z akrylátového skla a převislá střecha

• dvojitá síla plechu oproti levným dodavatelům

• nejlepší materiály: žárově pozinkovaný ocelový plech opatřený polyamidovým

• vysoká stabilita: zatížení sněhem 150 kg/m2,
odolný proti bouřím (150 km/h, síla větru 12)

vypalovacím lakem

• šroubové spoje, panty atd. z nerezové ušlechtilé oceli

• vysoká stabilita: zatížení sněhem do 150 kg/m2,

• včetně rozsáhlého základního vybavení

odolný proti bouřím (150 km/h, síla větru 12)
• včetně rozsáhlého základního vybavení

Velikosti (cm, vnější rozměry včetně střešního převisu)
Dveřní otvor: 135 x 171 cm (š x v)
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Velikosti (cm, vnější rozměry včetně střešního převisu)
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Dveřní otvor: standardní dveře: 76 x 182 cm (š x v),
dvoukřídlé dveře: 155 x 182 cm (š x v)

Velikost 2
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Velikost 1
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Velikost 5
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Skříň na nářadí

WoodStock

Velikost 6

300

Velikost 4A

156

Velikost 7

300
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Malá, ale šikovná

JE VÍCEÚČELOVÝ

• 4 barvy: stříbrná metalíza, šedý křemen metalíza, tmavě šedá metalíza, tmavě zelená

• 2 barvy: stříbrná metalíza, tmavě šedá metalíza

• nejvyšší kvalita, robustní konstrukce

• nejlepší materiály: žárově pozinkovaný ocelový plech opatřený polyamidovým

• žárově pozinkovaný ocelový plech opatřený polyamidovým vypalovacím lakem

vypalovacím lakem, hodnotné hliníkové profily, šrouby a panty z ušlechtilé oceli

• doživotní bezúdržbovost

• stabilita: extrémní stranová stabilita pomocí masívního rámu z hliníkových trubek,

• cylindrická vložka s otočnou rukojetí, dvoukřídlé dveře

vysoké zatížení sněhem

• dobré větrání, voděodolný

• velká nabídka místa: skladování dřeva je možné ve dvou řadách

• šroubové spoje, panty a kování z nerezové oceli

(maximální délka palivového dřeva 35 cm)

• včetně rozsáhlého základního vybavení

• integrovaný okap na přední straně
• využitelný také pro zahradní nářadí a pomůcky
• včetně zemních vrutů a hmoždinek pro připevnění do země
• rozmanité možnosti rozšíření

Stříbrná metalíza

• bezúdržbový - žádné natírání
Tmavě šedá metalíza

stříbrná
metalíza

Velikosti (cm)

Dveřní otvor: 135 x 171 cm (š x v)
155
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83

Velikosti (včetně převislé střechy, nejvyšší místo, cm)
šedý křemen
metalíza

227

tmavě šedá
metalíza
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150
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Tmavě zelená
objem: 2,1 m³

StoreMax

Produktové video

®

objem: 3,1 m³

Produktové video

HighBoard
Klenot terasy

Jak hezký může být odkládací prostor
• 3 barvy: stříbrná metalíza, šedý křemen metalíza, tmavě šedá metalíza

• 3 barvy: bílá, stříbrná metalíza, tmavě šedá metalíza

• nejlepší kvalita: rolety a profily z potaženého hliníku, postranní stěny ze žárově

• víko z hliníku s povrchovou úpravou

pozinkovaného ocelového plechu opatřeného polyamidovým vypalovacím lakem

• postranní stěny a dveře ze žárově pozinkovaného ocelového plechu opatřeného polyamidovým

• voděodolný

vypalovacím lakem

• zamykání cylindrickým zámkem

• komfortní víko a otevírání dveří s tlakovou plynovou pružinou

• snadná manipulace s podporou pružiny

• cylindrická vložka s otočným knoflíkem (včetně rezervního klíče)
• voděodolný
• neviditelné, integrované větrání
• šrouby a panty z ušlechtilé oceli

Velikosti (cm)
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Velikosti (cm)
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Příklad použití 2
Velikost 200

Dveřní otvor: velikost 160: 141 x 98 cm (š x v), velikost 200: 167 x 110 cm (š x v)

Pro úplné otevření
StoreMaxu® se přední
roleta posouvá dozadu.

160
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200
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160

117
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Pro plnění
popelnic postačuje
otevření horní
rolety.

Příklady užitného objemu

Příklady užitného objemu
velikost

užitný objem

velikost

Velikost

užitný objem

užitný objem

3 x 120 l popelnice nebo

160

3 x 120 l popelnice

3 x 120 l popelnice nebo

3 x 240 l popelnice nebo

200

3 x 120 l popelnice nebo

2 x 240 l popelnice, napříč

2 kola pro dospělé

120

2 x 120 l popelnice

160

190

Příklad použití 1
Velikost 160
(jednostranný regál se 2 podlážkami, hloubka: 60 cm)

3 x 240 l popelnice nebo
2 kola pro dospělé

LoungeBox

Produktové video
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Příklad použití 3
Velikost 200

Produktové video

Freizeitbox

HEZKÝ TVAR A DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Stylová elegance
• 3 barvy: bílá, stříbrná metalíza, tmavě šedá metalíza

• 5 barev: bílá, stříbrná metalíza, šedý křemen metalíza,

• elegantní design, zaoblené rohy

tmavě šedá metalíza, tmavě zelená

• víko z hliníku s povrchovou úpravou

• stabilní, hladké víko

• postranice ze žárově pozinkovaného ocelového plechu

• žárově pozinkovaný ocelový plech opatřený
polyamidovým vypalovacím lakem

opatřeného polyamidovým vypalovacím lakem

• komfortní otevírání víka tlakovou plynovou pružinou

• komfortní otvírání víka plynovou tlakovou pružinou
• voděodolný

bílá

bílá

• voděodolný
• cylindrická vložka s otočným knoflíkem

• cylindrická vložka s otočným knoflíkem (včetně rezervního klíče)

(včetně rezervního klíče)

• neviditelné, integrované větrání

Stříbrná
metalíza

• neviditelné, integrované větrání

• šrouby a panty z ušlechtilé oceli

• šrouby a panty z ušlechtilé oceli
Velikost (cm)

160

70

Stříbrná
metalíza

Velikosti (cm)
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šedý křemen
metalíza

79
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tmavě šedá
metalíza

79

180

Tmavě zelená

tmavě šedá
metalíza

Pordej v ČR zajišťuje oficiální eshop firmy Dastech s.r.o. Obchodprobydleni.CZ

Výrobce: Biohort GmbH, Pürnstein 43, A-4120 Neufelden, Rakousko
Tel.: +43-7282-7788-0, Fax: +43-7282-7788-190, E-Mail: office@biohort.at

www.biohort.com

