Prestrešenie parkovacích miest
Prístrešky pre Vaše auto z firmy Gerhardt Braun.

Stavba prestrešenia
Extenzívna zeleň

Separačné tkanivo
Žiarovo zinkované
Zváraná sieť

Trapézový plech

Práškovo lakované

Skladba nosnej konštrukcie
Základná konštrukcia prestrešenia od Gerhardt
Braun je statikmi optimalizovaná na maximálnu
hospodárnosť. Žiarovo pozinkované oceľové
profily a platne sú kotvené na miestne pripravený betónový základ. Nosné profily prebiehajú v
smere jazdy a preberajú záťaž strechy z ďalších
profilov, na ktoré je kotvený trapézový plech.
K prestrešeniu je voliteľná atika a dažďový
odkvap.

Základná konštrukcia

Trapézový blech
Nosné profily
Priečne nosníky
Podporné profily

Umiestnenie podporných profilov
Umiestnenie podporných profilov vychádza z
ekonomicky optimalizovaného rozpätia a komfortného užívania. Predné podporné profily sú
vsadené cca. 1 m pod zastrešenie, pre pohodlné
zaparkovanie auta.
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Skladba vegetačnej zelene
Prestrešenia áut realizujeme aj s vegetačnou
zeleňou. Jej výhodou je vlastná zásoba vlhkosti v
separačnom tkanive a minimalizovanieh hluku pri
silnom daždi. Pohľad z vyššie položených bytov /
kancelárií je hodnotnejší, zvyšuje sa kvalita bývania či pracovnej atmosféry. Skladba zelene pozostáva z troch častí: z jednej oddeľovacej časti
k trapézovému profilu, zo separačného tkaniva a
extenzívnej vegetačnej zelene.

Typy prestrešení
Prestrešenie pre 1 auto
Ideálne k výstavbe rodinných domom, samostatné alebo so skladom.

Prestrešenie pre 2 autá
Vhodné k radovej výstavbe domov, v žiarovo pozinkovanom prevedení alebo s práškovým lakovaním.

Radové prestrešenie áut
Zvýši estetický vzhľad novostavby a jej hodnotu.
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Typy prestrešení
V kombinácii s prístreškom na odpad
Praktické, účelové a zároveň estetické.

Výplň drevo

Drevená výplň v komorovom profile

Pre drevenú výplň používame výlučne vysokokvalitené smrekovcové drevo.
Drevené laty sú so skosenou rautovou hranou. Drevená výplň je kotvená
pomocou komorového profilu medzi základnú oceľovú konštrukciu.

Detaily

Náš novovyvinutý komorový profil umožňuje montáž bez
viditeľných skrutiek z vonkajšej strany. Smrekovcové latky sú
stabilne na svojom mieste. Drevené profily prebiehajú v jednej rovine, čím vznikne jednotný a kvalitný vzhľad prístrešku.
Komorový profil
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Výplň plech

Dierovaný plech s
kruhovými otvormi

Dierovaný plech so
štvorcovými otvormi

Plný plech

Detaily

Plný plech, žiarovo zinkovaný

Dierovaný plech s kruhovými otvormi

Dierovaný plech so štvorcovými otvormi

Prestrešenia áut od Gerhardt Braun sú v ponuke s tromi rôznymi výplňmi plechu: plný plech, dierovaný plech s kruhovými otvormi, dierovaný plech so štvorcovými otvormi. Všetky plechy sú pozinkované metódou Sendzimir a dodatočne práškovo lakované. Cez viacnásobné hranenie plechu získajú
plechové tabule enormnú stabilitu.
Vďaka práškovému lakovaniu vo Vami želanej farbe sa tabule hodia do celkového vzhľadu alebo tvoria na želanie kontrast k žiarovo zinkovanej základnej konštrucii.
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Výplň HPL dosky
Prestrešenie od Gerhardt Braun s výplňou kompaktných dosiek HPL je voliteľné v horizontálnom
alebo vo vertikálnom prevedení.

HPL doska na štandardnú šírku tabule

HPL dosky
rozdelené 4 časti

Detaily

HPL Rohové ukončenie

HPL (High Pressure Laminate – vysokotlakový laminát) je prírodný produkt, pre použitie v interiéri
a exteriéri, má vysokokvalitný zhustený, uzatvorený a skúškami v exteriéri osvedčený povrch, ktorý
je chránený melamínovou živicou. Farebné odtiene sú v ponuke vo viacerých vzorkovníkoch. Platne hrúbky 6 mm sú slepými nitmi v rovnakom farebnom odtieni bezpečne a natrvalo prinitované na
oceľovú konštrukciu. Esteticky náročné prestrešenie s vysokou kvalitou a dlhou životnosťou.
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Modulový prístrešok pre auto/á - rozmery
Samostatný prístrešok
Štandardná šírka x štandardná hĺbka

Základ

Nástavba

Svetlá šírka (m)

2,50

2,50

Radové prestrešenie (Celk. šírka miest)
2 miesta

3 miesta

4 miesta

5 miest

2,50 x 5,00
2,50 x 5,50

Snehové zaťaženie < 170 kg / m ²

2,50 x 6,00

Osová vzdialenosť (m)

2,58

2,58

Vzdialenosť vonkajších hrán podpier (m)

2,66

2,58

5,24

7,82

10,40

12,98

Štandardná šírka x štandardná hĺbka

Základ

Nástavba

2 miesta

3 miesta

4 miesta

5 miest

Svetlá šírka (m)

2,75

2,75

Osová vzdialenosť (m)

2,83

2,83

Vzdialenosť vonkajších hrán podpier (m)

2,91

2,83

5,74

8,57

11,40

14,23

Štandardná šírka x štandardná hĺbka

Základ

Nástavba

2 miesta

3 miesta

4 miesta

5 miest

Svetlá šírka (m)

3,50

3,50

Osová vzdialenosť (m)

3,58

3,58

Vzdialenosť vonkajších hrán podpier (m)

3,66

3,58

7,24

10,82

14,40

17,98

Štandardná šírka x štandardná hĺbka

Základ

Nástavba

2 miesta

3 miesta

4 miesta

5 miest

10,24

15,32

20,40

25,48

2,75 x 5,00
2,75 x 5,50
2,75 x 6,00

3,50 x 5,00
3,50 x 5,50

Snehové zaťaženie < 220 kg / m ²

3,50 x 6,00

5,00 x 5,00
5,00 x 5,50
5,00 x 6,00
Svetlá šírka (m)

5,00

5,00

Osová vzdialenosť (m)

5,08

5,08

Vzdialenosť vonkajších hrán podpier (m)

5,16

5,08

* Celkový rozmer prestrešenia sa skladá z celkovej šírky (vzdialenosti vonkajších hrán podpier) /hĺbky a presahu zastrešenia maximálne:
vpredu: cca. 15 mm, na bokoch: max. 90 mm, vzadu: cca. 180 mm (vrátane odkvapového žľabu)

Doplnky
K prestrešeniam Vám ponúkame nasledovné doplnky:
– ATIKA optické ukončenie zastrešenia, z pozinkovaného plného plechu s práškovým lakovaním /
RAL odtieň podľa výberu
– DAŽĎOVÝ OKAP vrátane spádovej rúry, titánovo-zinková rúra, bez farebného náteru
– PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE kompletnej konštrukcie
– BOČNÉ / ZADNÉ STENY voliteľné z rôznych výplní
– VEGETAČNÁ ZELEŇ vysokohodnotné riešenie s extenzívnou zeleňou
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Ďalšie produkty
Viac informácií o našom sortimente nájdete na www.gerhardtbraun.sk / www.gerhardtbraun.cz.

Prístrešky na kontajnery – ak
potrebujete uzavrieť viacero
kontajnerov, odporúčame naše
modulové prístrešky. V rôznych
materiálových prevedeniach,
dlhou životnosťou vďaka použitiu
kvalitných materiálov a povrchovej
úprave, bez potrebnej údržby.
Estetické riešenia z firmy
Gerhardt Braun.

Technické zmeny vyhradené.

Systémy pivničných kobiek

Modulové prístrešky

Gerhardt Braun Slovakia k.s.
Drobného 27 · SK-841 01 Bratislava
Fon +421 2 222 11 800
info@gerhardtbraun.sk \ info@gerhardtbraun.cz

Kompaktné boxy pre
odpadové nádoby

Posuvné boxy pre
2 kontajnery

