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Arcadia™ 5000

502 D x 362 Š x 242 V cm 

OBLÝ &
PRŮHLEDNÝ  

LUXUSNÍ
DESIGN

Prémiový přístřešek, který je navržen pro
jednoduché sestavení svépomocí

•	Snadná montáž – 2 osoby, žádné speciální nářadí, nejsou potřeba základy

•	Snadná údržba - žádná rez, mech nebo plíseň

•	Robustní & odolný - vhodný pro extrémní povětrnostní podmínky 

• Konstrukce z hliníku a galvanizované oceli - 100% odolnost proti rzi  	

•	Průhledná a nerozbitná polykarbonátová střecha	

•	Kompaktní a efektní balení, které šetří skladovací prostor a poštovné

Odolný a estetický přístřešek na auto s montáží svépomocí



          

Arcadia 5000 - rozměry přístřešku Číslo položky Balení Cena (bez DPH)

701592         3 krabice
Akční cena: 38 376 Kč

Sleva 18%
(Původní cena: 46 800 Kč)

Barva Rozměry balení Zastavěná plocha

Šedý rám   226 x 96 x 39cm 18,2 m2  

Přibližné rozměry

Přibližné rozměry. Pokud není uvedeno jinak, všechny rozměry produktů jsou maximální rozměry.

PALRAM Applications Ltd
výhradní zastoupení v ČR:  Hotovedomy s.r.o.

www.hotove-garaze.cz 

tel.: 608 112 552, email: zelena@hotovedomy.cz

Vyrobeno:   PALRAM Applications 
Ltd., člen PALRAM Ind., USA

Arcadia™ 5000  Odolný a estetický přístřešek na auto s montáží svépomocí

362cm 502cm

242m

Vysoká odolnost proti
povětrnostním podmínkám

Včetně okapů
Systém posuvných 
střešních panelů

Kotvící sada v ceně

Snadná montáž svépomocí pro 2 osoby

•	Není potřeba speciální nářadí

•	Připraveno k sestavení - předvrtané profily, 
nařezané panely, balení montážních šroubů	

•	Nízká hmotnost jednotlivých dílů	

•	Montáž nevyžaduje lézt na střechu	

•	Nemusíte připravovat základy

•	Jednoduchý návod na sestavení přístřešku

Široký a vysoký vjezd pro bezpečný & snadný přístup

Robustní a odolný

•	100% UV ochrana 

•	Silné sloupky 80x80 mm

•	Bezúdržbový materiál

•	Snadné čištění - deštěm nebo hadicí

Vynikající ochrana pro parkovací plochy, 
hřiště a venkovní posezení

•	Chrání Vaše auto před sněhem, deštěm, 
kroupami, škodlivými UV paprsky nebo listím

•	Včetně okapů - odvádějí dešťovou vodu a 
umožňují její uchování

Možnost rozložení a opětovného sestavení

•	Přístřešek se dá přemístit

•	Je vhodný jako dočasný prostor pro posezení
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