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Ty nejvýstavnější prvorepublikové domy
se jako květem nejvyšší krásy honosily
zimními zahradami. Herci předválečných
černobílých filmů si zde dávali dostaveníčka, zatímco nabitý sál kinematografů
vzdychal nad vší tou krásou.
Zimní zahrady už dávno nejsou výsadou
nejmajetnějších; nejsou znakem snobství,
ale zhmotnělým snem milovníka přírody,
který zkrátka žije v klimatických podmín-

kách střední Evropy. Zimní zahrada tvoří
jemné pojítko mezi domovem a přírodou,
přičemž si zachovává klady obojího: soukromí a volnost, pohodlí i možnost vnímat
všechnu tu zelenou nádheru. Bez ohledu
na to, jestli žijete v centru velkoměsta,
nebo na vesnici, kde na les vidíte z okna,
má zimní zahrada ve vašem životě pevné
místo. Nechte ji do něj vstoupit.

Dřevo

s t ř e š n í ko n s t r u kc e

P o v r c h o vá ú p r ava

Zimní zahrady vychází z konstrukce eurooken. Pečlivý výběr materiálu je podmínkou
pro zabezpečení vysoké kvality a tvarové
stálosti. Základním konstrukčním prvkem
je dřevěný smrkový vrstvený hranol, vysoušený na 11–14  % absolutní vlhkosti.

Střešní konstrukce je zpravidla širších rozměrů ohoblovaných na rozměr 68–80 krát
100–140 milimetrů. Lemování střech a krytí
krokví je dodáváno v profilech Gutmann
povrchově ošetřených eloxováním nebo
v běžně používaných klempířských materiálech.

Transparentní nebo krycí povrchová úprava je prováděna ekologicky nezávadnými,
vysoce kvalitními barvami značky Glasurit
Sikkens. Před vlastním nátěrem je dřevo
nejprve impregnováno a vrchní nátěr je
aplikován vysokotlakým stříkáním. Barevné
odstíny lze vybírat ze vzorkovnice Glasurit
Sikkens či vzorkovnice RAL. Záruka 5 let,
bez mechanického poškození však barvy
zůstávají svěží po celá desetiletí.
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Na co je potřeba při stavbách zimních
zahrad pamatovat? Čtěte na
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Posuvné dveře dřevěné
opláštěné hliníkem

