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ZIMNÍ
ZAHRADY
CELOROČNÍ RELAXACE & KVALITNÍ KONSTRUKCE
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CELOROČNÍ  
POHODA NA DOSAH 
RUKY
Rozšiřte svůj obytný prostor o zimní zahradu SunParadise,  
elegantní přístavba, která propůjčí vašemu domu nevšední  
charakter. Dopřejte si požitek z prosvětlených prostorů,  
které vám poskytnou ochranu před deštěm, větrem a zimou.

Zastřešení s nosnými pro�ly uvnitř
HAWAII 80

Střešní okna
KOMET 55

Skládací stěny / systém zasklení
SUPERTHERM 80

Skládací stěny / systém zasklení
THERMO 60

Posuvná stěna
THERMOSLIDE 80

Posuvná stěna
ISO 41

Zdvižně posuvná stěna
BALI 60

Posuvná skládací stěna za roh
MONOSLIDE 60/80

ZIMNÍ ZAHRADA …
Zimní zahrada otevírá obytný prostor  
a zvyšuje váš životní standard.  
V prosvětlených místnostech si budete 
po celý rok připadat, jako by bylo léto  
a zimní zahrada se rychle stane 
centrem vašeho domova.
365 dní v roce budete chráněni  
od nepříznivého počasí a přitom  
v kontaktu s okolní přírodou. 
Uskutečněte si své sny o zimní 
zahradě se SunParadise.
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PŘÁNÍ & MOŽNOSTI
K čemu budete zimní zahradu používat? Chcete stěny posuvné, skládací jako 
harmonika, nebo skládací za roh? Všechny tyto otázky a mnoho dalších si je třeba 
ujasnit před výběrem správného produktu. Pomocí tohoto dotazníku můžete najít 
odpovědi a zjistíte, jaká letní nebo zimní zahrada pro vás bude nejvhodnější.  
Náš odborník s vámi vaše volby zkonzultuje a přidá k nim svůj profesionální názor.
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MEINE BEDÜRFNIS-CHECKLISTE

1. 
 sezónní zastřešení
 přezimování rostlin
 celoroční obytný prostor
 skleník

 

 

2.  
 prosklená
 plochá
 plochá se světlíkem
 prosklená fasádní stěna

 

 

3.  
 posuvné dveře
 otočné dveře
 otočné stěny
 skládací stěny
 posuvné skládací stěny
 okna

 

 

4.  
 stále propojené
 dveře do domu nebo na terasu
 skládací systém
 posuvné dveře
 skleněná příčka

5.  
 jednoduché
 izolační dvojsklo
 izolační trojsklo
 protisluneční
 protihlukové
 bezpečnostní tepelně tvrzené
 bezpečnostní vrstvené
 samočistící
 izolační „heat mirror“

 

 

6.  
 sklopné okno
 strešní okno
 válcový ventilátor
 ventilátor
 klimatizace

 

 

7. 
Vnější strana

 střecha
 postranní

Vnitřní strana
 střecha
 postranní

 

 

8.  
 automatické
 manuální 

 

 

9.  
 vytápěný prostor
 temperovaný prostor
 nevytápěný prostor

 

 

10. 
 beton
 parkety / dřevo
 laminát
 podezdívka
 dlažba
 kámen / přírodní nebo umělý

 

 

11. 
 LED
 nepřímé osvětlení
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Flexibilní konstrukce, jejíž bohatá škála variant přispívá k působivé 
mnohotvárnosti architektury zimních zahrad.
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Formálně dokonalý, nadčasový design 
pro nejrůznější tvary střech umožňuje 
realizaci netypických konstrukcí
i účinných standardních řešení.  
Díky důslednému přerušení tepelných 
mostů a izolací, stejně jako možnosti 
aplikovat různé barvy na exteriér  
i interiér zimní zahrady, se stanou vaše 
sny skutečností.
Možnosti sahají od jednoduchého řešení 
izolace pro přechodové období po plně 
izolovanou, vytápěnou obytnou zimní 
zahradu s tepelnou pohodou domova.

•  stavebnicový střešní systém, vhodný i pro sedlové střechy
•  možné jsou střechy velkých rozměrů s dodatečnými nosníky
•  dokážeme realizovat extrémně velké rozpony
•  osvětlení lze instalovat v krokvích
•  možnost zabudování pouzdra pro lamely žaluzií nebo venkovní 

stínění střechy
•  možnost dvoubarevného provedení (exteriér / interiér)

Rozšíření obytného prostoru, přistavěná  
nebo samostatná prosklená konstrukce vhodná  
pro knihovny, wellness apod. Vhodné pro přezimování
rostlin nebo jako dělící konstrukce v interiéru.

STŘEŠNÍ SYSTÉM -  VNITŘNÍ NOSNÍKY

HAWAII  80
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Flexibilní konstrukce, jejíž bohatá škála variant přispívá k působivé 
mnohotvárnosti architektury zimních zahrad.
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Formálně dokonalý, nadčasový design 
pro nejrůznější tvary střech umožňuje 
realizaci netypických konstrukcí
i účinných standardních řešení.  
Díky důslednému přerušení tepelných 
mostů a izolací, stejně jako možnosti 
aplikovat různé barvy na exteriér  
i interiér zimní zahrady, se stanou vaše 
sny skutečností.
Možnosti sahají od jednoduchého řešení 
izolace pro přechodové období po plně 
izolovanou, vytápěnou obytnou zimní 
zahradu s tepelnou pohodou domova.

•  stavebnicový střešní systém, vhodný i pro sedlové střechy
•  možné jsou střechy velkých rozměrů s dodatečnými nosníky
•  dokážeme realizovat extrémně velké rozpony
•  osvětlení lze instalovat v krokvích
•  možnost zabudování pouzdra pro lamely žaluzií nebo venkovní 

stínění střechy
•  možnost dvoubarevného provedení (exteriér / interiér)

Rozšíření obytného prostoru, přistavěná  
nebo samostatná prosklená konstrukce vhodná  
pro knihovny, wellness apod. Vhodné pro přezimování
rostlin nebo jako dělící konstrukce v interiéru.

STŘEŠNÍ SYSTÉM -  VNITŘNÍ NOSNÍKY

HAWAII  80
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STŘEŠNÍ OKNO

Důmyslný systém pro�lů střešních a sklopných oken s přerušením tepelných mostů.

Střešní okna KOMET 55 jsou vhodná jak 
pro použití v zimních zahradách, tak  
pro individuálně navržené světlíky. 
Otevírat se mohou podle volby buď 
manuálně klikou, nebo elektrickým 
řetězovým pohonem.

•  střešní okno může být podle potřeby otvíravé  
na jakékoliv straně (vpravo - vlevo, nahoře - dole)

•  díky izolačnímu sklu s přesahem může voda  
ze střechy volně stékat bez znečištění okrajů

•  mohou být zkosená, či ve tvaru mnohoúhelníku -  
těsnění v černé barvě, viditelné i šedé nebo bílé

•  izolační sklo s přesahem 28 nebo 47 mm
•  rozměry maximálně 1,1 x 1,4 m
•  hmotnost skla maximálně 50 kg

Zimní zahrady, jako střešní okno nebo světlík.

KOMET 55

1 1
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SKLÁDACÍ / POSUVNÉ
SYSTÉMY
Zvolte správný systém, který vás ochrání před větrem a nepříznivým počasím. Ať už posuvný,
nebo skládací systém, oba zvýší využitelnost vašeho zastřešení.

1 2

SKLÁDACÍ SYSTÉM
Skládací stěny SunParadise vás nadchnou maximálním  
komfortem snadné obsluhy. Složené panely zaberou  
minimální plochu a podle přání se mohou otevírat  
jednostranně, doprostřed, nebo oboustranně a skládat  
se dovnitř nebo ven. Jeden z panelů, konstruovaný jako  
dveře, lze otvírat dovnitř nebo ven. Systém zajišťuje úplné  
otevření velkých ploch, stejně jako bezpečné zavření.

Naše posuvné stěny vám umožní volný přístup k svěžímu
vzduchu. Kombinují velkoformátová křídla s velkorysými

možnostmi otevírání. Díky vícenásobné kolejnici můžete  
čelo zimní zahrady otevřít doširoka. Křídla přitom  
zůstanou na kolejnici, aniž by zabírala místo navíc. Ploché  

Dopřejte si maximálně volný prostor s našimi posuvnými
skládacími stěnami za roh, u nichž mnoho jednotlivých
křídel klouže po jedné úzké kolejnici, aby se pak všechny
panely kompaktně zaparkovaly po straně.
Křídla se mohou posouvat přes roh v úhlech 90° až 270°.  
Při montáži v rovině lze navíc díky bezprahovému
řešení docílit maximálně otevřeného efektu.

 SUPERTHERM 80  THERMO 60  THERMOSLIDE 80  ISO 41  BALI 60  MONOSLIDE 60/80
      

Šířka systému  do 6.7 m  do 6.7 m  do 6.7 m  do 6.7 m  do 6.7 m  do 6.7 m

Výška systému  do 2.7 m  do 2.7 m  do 2.8 m  do 2.6 m  do 2.8 m  do 2.7 m (80: 2.8 m)

Šířka křídel  do 1.2 m do 1.0 m do 2.8 m  do 2.0 m  do 2.5 m  do 1.3 m (80: 1.5 m)

Varianty úchopu  ploché úchytky  ploché úchytky  ploché nebo  klika ruční páka  ovládací závora  
a zamykání  zevnitř zevnitř zapuštěné úchytky  a vícebodé  a vícebodé  v drážce  
 pro každé křídlo    zamykání zamykání

Tloušťka skla  24 - 62 mm  16 - 32 mm 24 - 62 mm  18 - 24 mm 18 - 41 mm 60: 20 - 46 mm  
      80: 24 - 62 mm

Způsob otevírání  dovnitř nebo ven  dovnitř nebo ven  1 až 2 dráhy 1 až 4 dráhy 1 až 3 dráhy 1 dráha a parkování  
    1 až 8 křídel   dovnitř

Zavěšení  nahoře nahoře dolní zapouštěcí  dolní pojezd dolní pojezd dolní zapouštěcí  
 nebo s dolním  nebo s dolním  těsnění  nadzvednutí -  těsnění 
 pojezdem  pojezdem    posun

Spodní kolejnice  v rovině s podlahou  doraz a překlápěcí  volitelně spojovací  částečně  částečně  bezprahová, v rovině  
do podlahy nebo s dorazem    zapuštěná  zapuštěná  s podlahou, zápustná  
   s podalhou

Zvuková izolace  volitelně nízká volitelně nízká nízká nízká

Odolnost - vítr provedeny zkoušky  – provedeny zkoušky  – – –

Odolnost - vloupání  RC2  – RC2  – – –

Přerušení tepelných  ano ano ano ano ano ano 
mostů

Tepelná izolace  ano ne ano ne ne 60: ne / 80: ano
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SKLÁDACÍ STĚNA, ZASKLÍVACÍ SYSTÉM

Veškeré druhy zasklení v promyšleném systému. Skládací stěny, 
okna a dveře – vše vám vyrobíme na míru.

Skládací stěny v univerzálním 
zasklívacím systému s přerušenými 
tepelnými mosty díky kvalitním, 
technicky propracovaným pojezdovým 
kolečkům lehce kloužou.
Pro skládací stěnu jsou vhodná křídla  
o šířce do 1 metru a izolační sklo  
do tloušťky 32 mm. Individuální řešení
barev a tvarů splní každé vaše přání. 
Skládací stěny se mohou skládat všemi 
směry - doprava, doleva a dovnitř i ven.
První z panelů může sloužit jako dveře 
přístupné z obou stran a s možností 
zamykání. Okna a zasklení oken se 
mohou v systému libovolně kombinovat.

 

•  skládací stěny mohou být zavěšené nahoře  
nebo s dolním pojezdem

•  skládací stěna a okna jsou otvíravé dovnitř i ven
•  tloušťka skla maximálně 32 mm
•  
•  ideální stavební hloubka pro rekonstrukce
•  
•  možnost odlišné barevnosti pro interiér a exteriér
•  široký výběr standardních barev
•  skládací stěna se systémem pro čištění z vnější strany

Zasklení balkónů, restaurací, showroomů, posezení,
místností s nízkými teplotami vzduchu.

THERMO 60

2 1
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Vysoce tepelně izolovaný systém, umožňující „posouvání bez přizvednutí“. 
Panely lehce kloužou po kvalitní ušlechtilé oceli. Perfektní kombinace 
rozsáhlých skleněných ploch a tepelné izolace.
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Vysoce izolovaný posuvný systém  
se výborně hodí pro uzavření obytných 
prostorů všude tam, kde je hlavním 
kritériem kvalitní bydlení. Užívejte  
si teplo a hřejivou pohodu ochránění 
před větrem a nepřízní počasí. 
Velkoformátová posuvná křídla vám 
zajistí jedinečný výhled do okolí.
Všechny panely můžete posouvat 
zároveň nebo zaparkovat jen některé 

Trojsklo je přitom vhodně použité  
pro rámový systém s přerušeným 
tepelným mostem.

•  posuvný systém bez nadzdvihování panelů s izolačním těsněním 
nahoře i dole

•  lze realizovat kompletní odsun z rohů nebo dodat celoskleněné 
provedení rohů

•  pojezdová kolejnice z ušlechtilé oceli a pojezdová kolečka  
pro snadný posun do všech směrů

•  
•  tloušťka skla až 62 mm
•  možnost odlišné barevnosti pro interiér a exteriér
•  bezbariérový přístup díky plochým spodním kolejnicím do podlahy
•  možnost dodání v bezpečnostní třídě RC2
•  
•  k dispozici kontrola zamknutí

Zimní zahrady, uzavření obytných místností,
gastronomické a prodejní provozy.

POSUVNÁ STĚNA

THERMOSLIDE 80
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POSUVNÁ STĚNA

Systém pro mnohostranné a luxusní použití. Přerušení tepelných 
mostů dopomáhá k příjemné tepelné pohodě v interiéru.

Posuvné stěny s tepelně izolačními 
vlastnostmi se vyrábí z kvalitních 

Všemi panely systému s 1 až 4 drahami 
lze volně posouvat, přičemž vnitřní 
panel je vybaven vícebodovým 
zamykáním s klikou.
Možnost odlišného barevného 
provedení interiéru a exteriéru vám 
umožní realizovat jakoukoliv vaši 
představu o zimní zahradě.
Panely jsou dole vybaveny výškově 
nastavitelnými pojezdovými kolečky  
a dají se lehce a bezhlučně posouvat.

•  ekonomické, cenově výhodné řešení pro různá použití
•  nastavitelná kolečka - snadný posun do všech směrů
•  eloxovaná, vyměnitelná a stabilní pojezdová kolejnice
•  možnost 1 až 4 drah
•  možnost odlišné barevnosti pro interiér a exteriér
•  tloušťka skla až 24 mm

Zasklení balkónů a posezení, místností s nízkou
vnitřní teplotou, propojení budovy se zimní zahradou.

ISO 41

2 5
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Systém zdvižně posuvných stěn s přerušením tepelných mostů  
se vyznačuje vysoce kvalitní konstrukcí a hodí se zejména  
pro velkoplošné posuvné panely.

2 6

Systém zdvižně posuvných stěn  
s přerušením tepelných mostů BALI 60 

 
a garantujeme spolehlivost a funkčnost 
i u křídel o hmotnosti až 250 kg. 
Jednoduchou manipulací ruční pákou 
se posuvné křídlo lehce nadzvedne  
a pak se dá velice snadno posunout.  
Při zavírání se křídlo opět spustí  
a vlastní vahou proběhne bezpečná 
aretace a utěsnění. Vnější panel 

provedení, na přání jej však můžeme 
vyrobit i jako posuvný.

 
 

•  možnost 1 až 3 drah
•  možnost odlišné barevnosti pro interiér a exteriér
•  tloušťka skla až 41 mm

Místnosti s nízkými vnitřními teplotami, kompletní
uzavření obchodů a obytných místností.

ZVÝŠENÁ POSUVNÁ STĚNA

BALI  60
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POSUVNÁ STĚNA

Jedinečným způsobem propojuje funkčnost s �exibilitou. Otevřený 
prostor bez hranic, včetně volných rohů na jediné kolejnici bez prahu.

MONOSLIDE se vyznačuje jedinečnými 
tepelně izolačními vlastnostmi  
při zachování komfortu a volnosti výběru
z mnoha možností. Otočné panely lze  
v otevřeném stavu posunout přes rohy  
v úhlu až 90° a kompaktně zaparkovat  
na stranu.
Otočné panely mohou být navrženy jako 
sklopná křídla a lze je kombinovat  
i s vchodovými dveřmi.

MONOSLIDE 60: 

MONOSLIDE 80:  

•  ekonomické řešení vhodné pro různá použití
•  snadný posun do všech směrů (MONOSLIDE 60)
•  eloxovaná a velmi stabilní pojezdová kolejnice
•  možnost odlišné barevnosti pro interiér a exteriér
•  tloušťka skla až 62 mm

MONOSLIDE 60:  Zasklení balkónů, restaurací, posezení,
teras nebo verand.
MONOSLIDE 80:  Zasklení a uzavření obytných prostorů,
zimních zahrad, gastronomických a komerčních provozů.

Pro MONOSLIDE 80 bylo vyvinuto snížené zapouštěcí těsnění.  
Tento systém je tak vhodný pro obytné prostory
a poskytuje maximální komfort.

MONOSLIDE 60/80

2 9




