Garáže na klíč - oblíbený produkt u zákazníků v ČR
Garáž na klíč známe také pod zažitým obecným pojmem tzv. Montované garáže na klíč.
V České republice je několik prodejců a výrobců garáží na klíč. Je to geograficky pestré spektrum větších či menších
firem, které se zabývají dovozem, prodejem nebo přímou výrobou různých druhů garážových stání a systémů pro kryté
parkování automobilů, tedy garáží na klíč. Sháníte-li montovanou garáž a garáž na klíč, můžete si vybrat ze široké
nabídky.
U garáže na klíč můžete preferovat cenu oproti nejvyšší možné kvalitě a pořídíte si levné polské plechové garáže na klíč. Lze si
pořídit betonové garáže na klíč, jakostní německé plechové garáže na klíč, dřevěné garáže na klíč, přístřešky pro automobily,
carporty, designové dřevěné carporty, betonové garáže na klíč, atd. Nabídka tzv. garáže na klíč je široká. Koupit se dají garáže s
plochou nebo sedlovou střechou, řadové garáže, dvojgaráže a různé druhy přístřešků např. i se solárními panely.
Společnost Hotovedomy s.r.o. je v současné době největší dodavatel kvalitních montovaných garáží na klíč v ČR. Úspěšná
firma zastupuje výhradně evropské výrobce a má exklusivní zastoupení hned několika zejména německých výrobců.
Betonové garáže na klíč či montovaná garáž na klíč je k vidění a otestování na vlastní oči v ukázkovém centru firmy
Hotovedomy s.r.o. v Tehovci u Prahy nebo je můžete přímo porovnat na www.hotove-garaze.cz . To je unikátní služba, která
nemá v ČR a SR žádné srovnání. Využijte této speciální možnosti a prohlédněte si celou řadu garáží na klíč na jednom místě!

rodinná společnost HOTOVEDOMY s.r.o. v ČR zastupuje tyto renomované výrobce:
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výhradní zastoupení hliníkové přístřešky japonský výrobce SKIATSU
výhradní zastoupení ocelové přístřešky německý výrobce SIEBAU GmbH
výhradní zastoupení dřevěné přístřešky německý výrobce BRANDENBURGER CARPORT GmbH
obchodní zastoupení hliníkové pergoly český výrobce ALU Pergoly
výhradní zastoupení betonové garáže německý výrobce REKERS GmbH
výhradní zastoupení montované garáže a přístřešky německý výrobce SIEBAU GmbH
výhradní zastoupení plechové garáže polský výrobce WOJSTAL z.o.o.
výhradní zastoupení montované izolované haly německý výrobceRAUMSYSTEME GmbH
výhradní zastoupení designové přístřešky a zastřešení čínský výrobce SUNNALL LIMITED
výhradní zastoupení modulární výstavba německý výrobce REKERS GmbH
výhradní zastoupení dřevěné stání a garáže německý výrobce CARPORT UNION GmbH

Přijměte pozvání do nového ukázkového centra různých druhů garáží a jejich příslušenství.
Dle tvrzení majitele firmy Hotovedomy s.r.o. pana Miroslava Zeleného chce firma být leaderem v prodeji garáží na klíč nejen v
ČR a SR, ale i na dalších trzích v rámci bývalé Visegrádské čtyřky (ČR, SR Polsko a Maďarsko).
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