
W 5 dost´pnych wariantach:
SzerokoÊç drzwi: 73 cm (dwucz´Êciowe)

Gutta Polska Sp. z.o.o.  e-mail: info@gutta.pl, www.gutta.pl 

tel. (0 61) 428 20 64-66, fax (0 61) 428 20 67, ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno

Mo˝liwe jest wystàpienie ró˝nic kolorystycznych, wymiarowych itp. w granicach zwyk∏ych tolerancji. 
Nale˝y przestrzegaç miejcowych przepisów budowlanych. Nasze zalecenia nie zwalniajà z koniecznoÊci 
sprawdzenia towaru we w∏asnym zakresie. W przypadkach wàtpliwych nale˝y zwróciç si´ do specjalisty. 
Wszystkie dane i rysunki sà zgodne z informacjami producenta.

Zmiany techniczne zastrze˝one.

Cena szklarni nie uwzgl´dnia asortymentu dodatkowego i dekoracji.
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 3,55 m2 154 cm 230 cm 130 cm 200 cm        1

powierzch. d∏ugoÊç szerokoÊç wysokoÊç
w okapie

wysokoÊç
w szczycie

okno
dachowe

 Typ F2 2 Pole 

 Typ F3 3 Pole 

 5,30 m2 228 cm 230 cm 130 cm 200 cm        1

powierzch. d∏ugoÊç szerokoÊç wysokoÊç
w okapie

wysokoÊç
w szczycie

okno
dachowe

 6,90 m2 300 cm 230 cm 130 cm 200 cm        1

powierzch. d∏ugoÊç szerokoÊç wysokoÊç
w okapie

wysokoÊç
w szczycie

okno
dachowe

 Typ F4 4 Pole 

 8,58 m2 373 cm 230 cm 130 cm 200 cm        2

powierzch. d∏ugoÊç szerokoÊç wysokoÊç
w okapie

wysokoÊç
w szczycie

okno
dachowe

 Typ F5 5 Pole 

   10.30 m2 448 cm 230 cm 130 cm 200 cm        2

powierzch. d∏ugoÊç szerokoÊç wysokoÊç
w okapie

wysokoÊç
w szczycie

okno
dachowe

 Typ F6 6 Pole 

®

Po prostu wsuwasz i gotowe!
Opatentowany sposób ∏àczenia

 szklarnia Alu 
 Nowoczesna, stabilna i trwa∏a konstrukcja, 
 ∏atwa w transporcie i monta˝u

szklarnia – Aluminium



SZKLARNIA – ALUMINIUM
Nowoczesna konstrukcja:
Stabilna, trwa∏a, ∏atwa w 
transporcie i monta˝u

6mm wzmocnione 
p∏yty komorowe 
z poliw´glanu

PrzemyÊlane wyposa˝enie dodatkowe:

Fundament–Alu Stolik roboczy Pó∏ka Okno uchylne

ergonomiczne
klamki

solidna podstawa, 
mocne profile 

pod∏ogowe

mocne profile 
szczytowe

rynna z kró˝cem

dwucz´Êciowe 
drzwi

równie˝ 
w naszym 
programie:

Inspekt

Inspekt podwójny

73 cm


