
„Gardentec“ aliuminio konstrukcijos šiltnamis
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F2* tipo 2-jų profilių
Plotas llgis Plotis Sienelių aukštis Bendras aukštis Stoglangis

3,54 m2 154 cm 230 cm 130 cm 200 cm 1

F3* tipo 3-jų profilių
Plotas llgis Plotis Sienelių aukštis Bendras aukštis Stoglangis

5,24 m2 228 cm 230 cm 130 cm 200 cm 1

F4* tipo 4-ių profilių
Plotas llgis Plotis Sienelių aukštis Bendras aukštis Stoglangis

6,90 m2 300 cm 230 cm 130 cm 200 cm 1

F5 tipo 5-ių profilių
Plotas llgis Plotis Sienelių aukštis Bendras aukštis Stoglangis

8,58 m2 373 cm 230 cm 130 cm 200 cm 2

F6 tipo – pats populiariausias 6-ių profilių
Plotas llgis Plotis Sienelių aukštis Bendras aukštis Stoglangis

10,30 m2 448 cm 230 cm 130 cm 200 cm 2

Visų modelių durys yra dviejų dalių, 73 cm pločio (karučio plotis).
* Vežami tik pagal specialų užsakymą.

Garantija
15 metų garantija konstrukcijai ir aliuminio profiliui, taip pat 10 metų garantija PC lakštų išblukimui. Garantijos 
laikas skaičiuojamas nuo sąskaitos išrašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu pašaliname visus šiltnamio funkcijų 
gedimus, kurie akivaizdžiai įvyko dėl įrangos arba medžiagų trūkumo. Keistinos dalys ir papildomas darbo laikas į 
garantines paslaugas neįskaičiuojamas.

Išimtys. Garantinės sąlygos netaikomos dėl natūralaus nusidėvėjimo arba transportavimo pažeidimų, taip pat 
neigiamo aplinkos poveikio: krušos, vėjo arba sniego apkrovos, neįskaitoma žala, kuri atsirado dėl montavimo 
instrukcijos nepaisymo ir netinkamo montavimo. Gamintojas neatsako už netiesiogines pasekmes ir galimą žalą.

Visi šiltnamiai yra be priedų ir dekoracijų. Spalvos ir dydžių skirtumai atitinka įprasto toleravimo ribas. Atkreipkite 
dėmesį į vietinius montavimo reikalavimus. Mūsų nuorodos neatleidžia nuo pareigos atsakingai patikrinti gaminį. 
Jeigu kyla abejonių, kreipkitės kvalifikuotų specialistų pagalbos.
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„Gardentec“ šiltnamis su  
aliuminio profilių konstrukcijomis
Patentuota!
Stabilumas, vietos taupymas,  
galimybė transportuoti
ir paprasta surinkti Ergonomiška

durų rankena

aliuminio 
pagrindas

darbo stalas lentynėlė-
laikiklis

automatinis 
atidarytuvas

Be stiklo laikiklių fiksatorių –  
paprasta įstumti, greita! 

2-jų dalių
durys

6 mm polikarbonato 
kameriniai lakštai

Stabilus dėl stipraus 
pagrindo

Ypač patvarus 
stogo srities profilis

Lietaus latakas
su nutekėjimo

pakopomis

Taip pat galime 
pasiūlyti:

Šiltlysvė                        vienos dalies
Ilgis Plotis Aukštis 

priekyje
Aukštis

gale

98,5 cm 58 cm 30 cm 38,5 cm

Šiltlysvė                           dviejų dalių
Ilgis Plotis Aukštis 

priekyje
Aukštis

gale

98,5 cm 116 cm 30 cm 38,5 cm

Galimi priedai:

Pagaminta 
Vokietijoje 


