Porovnání garáží – vyberte si tu nejlepší garáž

Plechová garáž vs. Betonová garáž - Rychlý přehled
Cena (bez DPH)

Společné výhody

Plechová garáž

Betonová garáž

10 000 a více

100 000 a více

•
•
•
•
•

Nižší cena oproti zděné výstavbě
Mobilita
Rychlá stavba
Garance pevné ceny
Širší možnosti využití

•

Doručení v rozloženém stavu,
montáž probíhá přímo na místě
určení
Průměrná doba montáže: hodiny

•
•

Umístění a stavba za použití těžké
techniky
Průměrná doba stavby: hodiny

•

Samonosná konstrukce – lze
položit na libovolný podklad
např. štěrk.

•

Pouze pásové základy

•

Vhodné pro každého, kdo chce
kvalitní garáž za minimální
náklady

•

Betonová garáž nabízí nejlepší
poměr ceny, kvality a užitkových
vlastností – pokud je to to, co od
garáže očekáváte, jde o ideální
řešení

Postup a doba stavby
•

Stavební připravenost

Vhodné pro:

BETONOVÉ GARÁŽE
Rekers

Již od 98 977 Kč bez DPH
Pořízením tak ušetříte až 60% ceny oproti zděné garáži
Při shodných vnějších rozměrech nabízí až o 40 cm větší užitný prostor, než
zděná garáž. Velkou výhodou je rovněž bezúdržbovost garáže.
Betonové garáže Rekers jsou kromě parkování vozu využívány jako dílny nebo
kancelářské a prodejní prostory. Případně mohou zastávat funkci letního bytu
atd.
Díky vysoké variabilitě celého systému, jsou betonové prefabrikované garáže
Rekers dodávány výhradně v provedení na klíč.

Přizpůsobitelnost:
Barva
Rozměry

Výběr z 8 barevných odstínů
Široká nabídka rozměrových
provedení
Plochá nebo sedlová

Střecha
Vratový systém

Výklopná nebo sekční vrata, s i
bez elektrického pohonu

Provedení:
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Porovnání garáží – vyberte si tu nejlepší garáž
Jednoduchá garáž pro 1 vůz

Dvojgaráž

Řadová garáž

Již od 51 690 Kč bez DPH

PLECHOVÉ GARÁŽE
Siebau

Pořízením ušetříte až 90 % ceny oproti zděné a až 50% vůči betonové garáži.
Vysoká kvalita a užitková hodnota však zůstává zachována.
Plechové garáže německého výrobce Siebau nabízejí široké využití, jak pro
osobní účely, kdy slouží nejen jako garáž, ale i dílna nebo kůlna. Často slouží
také jako rychlé sklady na stavbách atd.

Přizpůsobitelnost:
Barva
Rozměry

Výběr z 8 barevných odstínů
Široká nabídka rozměrových
provedení
Plochá nebo sedlová

Střecha
Vratový systém

Výklopná nebo sekční vrata, s i
bez elektrického pohonu

Provedení:
Jednoduchá garáž pro 1 vůz

PLECHOVÉ GARÁŽE
Wojstal

Dvojgaráž

Řadová garáž

Již od 8 850 Kč bez DPH
Náklady na pořízení levné plechové garáže Wojstal, jsou až 5x nižší, než
v případě cenově nejvýhodnější prémiové německé garáže Siebau.
Nižší je rovněž variabilita a především estetický vzhled garáží.
Plechové garáže Wojstal, se tak kromě parkování hodí zejména k využití pro
účely skladování materiálu. Případně mohou nahradit zahradní domek.

Přizpůsobitelnost:
Barva
Rozměry

Výběr z 30 barevných odstínů
Široká nabídka rozměrových
provedení
Plochá nebo sedlová

Střecha
Vratový systém

Dvoukřídlá, výklopná nebo sekční
vrata, s i bez elektrického pohonu

Provedení:
Jednoduchá garáž pro 1 vůz

Dvojgaráž

Řadová garáž

*Navštivte naše UKÁZKOVÉ CENTRUM garáží a přístřešků v Techovci u Říčan
a prohlédněte si všechny nabízené garáže a přístřešky na vlastní oči
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Porovnání garáží – vyberte si tu nejlepší garáž

Zděná garáž – svépomocí nebo na klíč, která je lepší? A vyplatí se vám vůbec?
Rychlý přehled
Cena
výhody
Stavební připravenost

Nevýhody a požadavky

STAVBA SVÉPOMOCÍ

230 000 Kč – 400 000 Kč
přizpůsobení každého detailu osobním potřebám
Základová deska
•
•
•
•

Vysoká cena
Zdlouhavá a náročná výstavba
Nutnost stavby nákladné základové desky
Potřeba vlastnit stavební povolení

•
•

Riziko překročení rozpočtu v důsledku jeho nepřesného stanovení
Vznik nekvalitní stavby díky nedostatečným zkušenostem, či použití
nevhodných materiálů

•

Stavba garáže svépomocí je vhodná především pro zkušené stavebníky, kteří
upřednostňují tradiční výstavbu tzv. pevné garáže a raději si vše udělají sami

•
•
•
•

Rovněž vyšší, ale pevně stanovená cena
Odborná výstavba – jistota kvality garáže a možnost dřívějšího využívání
Žádná námaha a starosti pro Vás
Realizaci zajišťuje pouze 1 subjekt

•

Chcete zděnou garáž, ale bez vlastní námahy a nutnosti věnovat stavbě čas a
energii? Pak je pro Vás stavba garáže na klíč skvělým řešením

Vhodné pro:

STAVBA NA KLÍČ

Vhodné pro:

*Navštivte naše UKÁZKOVÉ CENTRUM garáží a přístřešků v Techovci u Říčan
a prohlédněte si všechny nabízené garáže a přístřešky na vlastní oči
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Hotové přístřešky Siebau a Skiatsu
OCELOVÉ PŘÍSTŘEŠKY
Siebau

Již od 58 030 Kč bez DPH
•
•
•
•
•

Základem přístřešků Siebau je ocel prvotřídní kvality
Veškeré díly jsou zinkovány speciální metodou Galvalume, která
zahrnuje příměs až 55% hliníku
Galvalume poskytne 5x – 6x vyšší odolnost proti korozi oproti
běžnému žárovému zinkování
Přístřešky jsou bezúdržbové – neztrácíte čas pravidelnou údržbou
Záruka 10 let

Přístřešky lze skombinovat s klasickou garáží. Ideální také jako nástavba
zahradního domku nebo částečně, či úplně vyplnit stěnovými díly.

Přizpůsobitelnost:
Barva

Bílá, hnědá, antracit

Rozměry

Široká nabídka rozměrových
provedení
Spád dopředu/dozadu
(nosnost 125 Kg/m2)

Střecha

Okapový žlab, zadní atika, vnitřní
úložný systém, prosklení střechy
atd.

Příplatkové příslušenství

Provedení:
Stání pro 1 vůz

HLINÍKOVÉ
PŘÍSTŘEŠKY Skiatsu

Stání pro 2 vozy

Nástavbový přístřešek

Již od 27 248 Kč bez DPH
•
•
•
•
•
•
•

Moderní design a prémiová kvalita
Polykarbonátová střecha s ochranou proti UV a infračervenému
záření
Ochrana zabrání pronikání 100% UV, 50% infračerveného záření
Polykarbonát je 6x lehčí a 20x silnější než sklo
Konstrukce z eloxovaného hliníku – vysoká odolnost, stálobarevnost
Hliník je recyklovatelný tzn. ekologický materiál
Podle zvoleného provedení lze přístřešky kombinovat

Parkování a ochrana vozu, však není jediným způsobem, jak lze přístřešky
Skiatsu využít. Rovněž skvěle zastoupí chybějící pergolu. Případně jako
zastřešení vchodových dveří.

Přizpůsobitelnost:
3 - 4 barevné odstíny (dle typu)
Široká nabídka rozměrových
provedení
• Polykarbonát – 3 barvy
• Za příplatek lze střechu
prosklít

Barva
Rozměry
Střecha

Výztuž střechy, boční panely,
podpěrné sloupky

Příplatkové doplňky

Provedení:
Stání pro 1 vůz
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1. Varianta přístřešků na míru
DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY
Carportwerk na klíč

Již od 73 190 Kč bez DPH
•
•
•
•
•
•
•
•

Stavebnicový systém přístřešků Easycarport
Originální a moderní designové pojetí
Ocelová střecha
Rychlá montáž a dodání
Německá kvalita
Přizpůsobení architektonickému stylu okolí a vašeho domu
Montáž naší společností nebo svépomocí
Velká nabídka krytin a částí k přistavění
Největší předností systému Carportwerk je design a kvalita, díky jsou
tyto přístřešky téměř uměleckým dílem. Designový přístřešek nejen
vašemu vozu, ale i vám samotným poskytne maximální luxus.

Přizpůsobitelnost:
Bílá nebo barevné provedení RAL
(na objednávku)
Široká nabídka rozměrových
provedení
Výběr z více krytin

Barva
Rozměry
Střecha
Příslušenství

Držák sloupků. Dveře, komora na
nářadí, okap, prosvětlovací desky
z tvrdého PVC atd.

Provedení:
Stání pro 1 vůz

Stání pro 2 vozy

2. Varianta přístřešků na míru
DŘEVĚNÉ PŘÍSTŘEŠKY
od tesaře na klíč

Individuální cena
•
•
•
•
•

Cena je vždy individuální a zpravidla vysoká
Možnost originálního designu – kvalita odpovídá schopnostem daného
výrobce (tesaře, stavební společnosti)
Delší doba dodání
Nemáte jistotu, že výsledek bude odpovídat představám
Přizpůsobení vzhledu i rozměrů osobním požadavkům
Dáváte-li přednost maximálnímu přizpůsobení a nevadí Vám vysoké
pořizovací náklady a delší dodací lhůta, pak se pro vás jedná o ideální
řešení přístřešku.

Přizpůsobitelnost:
Barva
Rozměry

Podle osobních preferencí
Podle osobních preferencí

Střecha

Podle osobních preferencí

Provedení:
Stání pro 1 vůz
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Stání pro 2 vozy

Stání pro 3 vozy a více
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3.Varianta přístřešků na míru
DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK
svépomocí

Minimální náklady: cca. 10 000 Kč – 30 000 Kč
Jako u většiny staveb, tak i u přístřešků se nabízí otázka, jestli není výhodnější
zrealizovat stavbu svépomocí. Odpovědět na ni však lze jen těžko.
Pravdou je, že stavbou svépomocí můžete ušetřit pár tisíc Kč, někdy pouze pár
stovek. Dokonce jsou ke stažení již vypracované dokumentace.
Počítejte však s tím, že stavba přístřešku svépomocí není jednoduchá
záležitost, vyžádá si mnoho úsilí, energie a času. A rozhodně není vhodná pro
každého. Proto by se do ní měl pouštět pouze zručný kutil se zkušenostmi.
Jinak hrozí, že se stavba prodraží, nic neušetříte a výsledkem vaší práce bude
nekvalitní a nevzhledný přístřešek. Proto si tento krok pečlivě zvažte.

Přizpůsobitelnost:
Libovolná barva
Libovolné rozměry
Libovolné provedení střechy

Barva
Rozměry
Střecha

*Navštivte UKÁZKOVÉ CENTRUM garáží a přístřešků v Techovci u Říčan
a prohlédněte si všechny nabízené garáže a přístřešky na vlastní oči
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