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 TITAN – Tatraplast, s.r.o. 

Lisková 768, 034 81 Lisková 

Email: kancelaria@titan-tatraplast.sk , www.titan-tatraplast.sk  

Mobil: +421 918 394 620, Tel/ Fax: 044- 4351 645 

Váš partner ! 

 

 

HLINÍKOVÉ    SKLENÍKY    šírka  185 cm  
Skleník je vyrobený z hliníkových profilov. Dodávame ho v štyroch velkostiach. Šírka aj 
výška sú vždy rovnaké š=185cm a v=209cm , dĺžky sú: 

- 248cm  ( typ 6x8- plocha skleníka cca 4,6m² )  

- 310cm  ( typ 6x10- plocha skleníka cca 5,7 m² )  

- 370cm  ( typ 6x12- plocha skleníka cca 6,9m² )  

- 430cm  ( typ 6x14- plocha skleníka cca 8,0m² ).  

Výška bočnej steny je vždy 128cm . 



Copyright© www.titan-tatraplast.sk 

 

Skleník dodávame vrátane zasklenia  

AL konštrukcia + zakladňa + presklenie z dutinkových polykarbonátových dosiek o hrúbke 
4mm – kvalitný dvojstenný polykarbonát s UV- filtrom 

Obsahom balenia sú jednokrídlové dvere na pántoch ( Š x V otvoru = 56 x 171 cm ), AL 
profily, presklenie, jedno strešné ventila čné okno  s manuálnym otvaraním, spojovací 
materiál, základňa z pozinkovaného plecchu. Revolu čný spôsob presklenia,  ktoré zvyšuje 
pevnosť a stabilitu celého sklenníka - polykarbonátové presklenie je zaseknuté po celom 
obvode od hliníkových profilov. 

Skleník je možné postaviť buď na murovanú (betonovú ....) podstavu alebo priamo na 
základňu z pozinkovaného plechu ( dodávaná v balení ) 

Ku skleníku je možné dokúpiť radu nadštandartného prislušenstva – poličky, regále, ďalšie 
vetracie strešné okienka, automatické otvárače k týmto oknám, teplomery, vlhkomery, 
zavlažovacie zariadenia, elektrické odporové vyhrievanie pôdy. 

Skleník dodávame ako stavebnicu s podrobným montážnym návodom. 

 

SKLENÍKY  SÚ K DODANIU DO 5 PRACOVNÝCH DNÍ 

 
TYP 

 
ROZMER PRESKLENIE CENA 

bez DPH 
CENA 
s DPH 

248 cm 
 

jedno strešné okno 
plocha 4,6 m² 

základňa 
 

 

dutinkový 
polykarbonat 

 
hr.4mm 

340,83 € 409 € 

310 cm 
 

jedno strešné okno 
plocha 5,7 m² 

základňa 
 

 

dutinkový 
polykarbonat 

 
hr.4mm 

390,83 € 469 € 

370 cm 
 

jedno strešné okno 
plocha 6,9 m² 

základňa 
 

 

dutinkový 
polykarbonat 

 
hr.4mm 

449,17 € 539 € 

430 cm 
 

jedno strešné okno 
plocha 8,0 m² 

základňa 
 

 

dutinkový 
polykarbonat 

 
hr.4mm 

549,17 € 659 € 

Pre viac info nás kontaktujte na www.titan-tatraplast.sk  


