
ocelové 
garáže
Montovaná garáž pro Váš vůz - kvalitní německa plechová garáž SIEBAU se zárukou 10 let!Nabízíme široké portfolio monto-
vaných plechových garáží, které díky mnoha variantám a venkovní fasádní omítce harmonicky zapadají do celkového architek-
tonického výrazu Vašeho domu. Pokud tedy hledáte co nejjednodušší a nejefektivnější cestu k nové garáži, kvalitní německé 
plechové garáže SIEBAU jsou tou správnou volbou.
Naše ocelové garáže najdete také na portálu s tématikou garáží: www.siebaucz.cz

ceny jsou uvedeny bez DPH a montáže

betonové 
garáže
Dopřejte svému vozu kvalitní německou prémiovou betonovou garáž REKERS. Nabízíme široké portfolio prefabrikovaných 
betonových garáží, které nejen že slouží jako ochrana Vašeho vozu, ale také harmonicky zapadají do celkového architektonic-
kého obrazu Vašeho domu. Pokud tedy hledáte co nejjednodušší a nejefektivnější cestu k nové garáži, prefabrikované betonové 
garáže REKERS jsou tou správnou volbou.

Naše betonové garáže najdete také na portálu s tématikou garáží  www.rekers.cz

garážové  
přístřešky
Máte v oblibě přírodní materiály, nebo dáte raději přednost masivní oceli? V obou případech máme pro Vás nejvhodnější 
řešení. Designové přístřešky easycarport z kvalitního sušeného dřeva varáběné na CNC strojích v německém závodě splní 
všechna Vaše očekávání a stanou se moderním a vhodným doplňkem k Vašemu domu. V nabídce je i varianta se solárními 
panely. Montované přístřešky Siebau vyráběné v Německu z ušlechtilé oceli jsou nejen vysoce stabilní, bezúdržbové a moder-
ní, ale také dodávané v mnoha provedeních a rozměrech s možností instalace různých stěnových výplní. Kvalitní německé 
přístřešky jsou tou správnou volbou.
Dřevěné přístřešky easycarport:www.carporte.cz,Ocelové přístřešky Siebau: www.siebaucz.cz
ceny jsou uvedeny bez DPH a montáže

PŘÍStŘeŠeK Pro 1 auto 
typ SIEBAU STANDARD CP

•	 plochá střecha se spádem vzad / vpřed
•	 rozměr (š.x hl.x v.): 2,97 x 5,86 x 2,34 m
•	 výškově stavitelné podpěry: 4 ks
•	 materiál: ocel

CENa Po SlEVě

58 030 Kč
AkčNí SlEvA  20 477 kč
BěžNá CENA 78 507 kč

PŘÍStŘeŠeK Pro 2 auta 
typ SIEBAU EXklUSIv CP

•	 plochá střecha se spádem vzad
•	 rozměr (š.x hl.x v.): 5,86 x 5,86 x 2,51 m
•	 výškově stavitelné podpěry: 4 ks
•	 materiál: ocel

CENa Po SlEVě

128 750 Kč
AkčNí SlEvA  17 719 kč
BěžNá CENA 146 469 kč

PŘÍStŘeŠeK Pro 2 auta
typ EASYCARPORT

•	 plochá trapézová střecha se spádem vzad
•	 rozměr (š.x hl.x v.): 5,40 x 6,00 x 2,50 m
•	 s boční a zadní stěnou, jeden kulatý oblouk
•	 materiál: dřevo

CENa Po SlEVě

115 000 Kč
AkčNí SlEvA  37 670 kč
BěžNá CENA 152 670 kč

beStSeller 
BETONOvá gARáž
Typ Rekers Standard Plus 18 m2

•	 rozměr (š x hl. x v). 2,98 x 6 x 2,01m
•	  provedení na klíč vč. dopravy z Německa: pro oblast 

Moravy se připočítává k ceně vyšší dopravné o 5 tis. Kč/ks

CENa Po SlEVě

98 977 Kč
AkčNí SlEvA  32 993 kč
BěžNá CENA 131 970 kč

betonová dvojgaráž
Typ Rekers Standard Plus 36 m2

•	 rozměr (š x hl. x v). 5,96 x 6 x 2,01m
•	  provedení na klíč vč. dopravy z Německa: pro oblast 

Moravy se připočítává k ceně vyšší dopravné o 5 tis. Kč/ks

CENa Po SlEVě

205 502 Kč
AkčNí SlEvA  83 938 kč
BěžNá CENA 289 440 kč

betonová garáž 
exKluSive
Typ Rekers Standard Plus 18 m2

•	 rozměr (š x hl. x v). 2,98 x 6 x 2,01m
•	  provedení na klíč vč. dopravy z Německa: pro oblast 

Moravy se připočítává k ceně vyšší dopravné o 5 tis. Kč/ks

•	 čelní atika včetně svítidel

CENa Po SlEVě

198 402 Kč
AkčNí SlEvA  32 337 kč
BěžNá CENA 153 220 kč

jednogaráž
typ STANDARD-1

•	 plochá střecha se spádem vzad
•	 rozměr (š.x hl.x v.): 2,97 x 5,86 x 2,34 m
•	 stěny: trapézové s venkovní omítkou
•	 vrata: 1x výklopná mechanická

Zdarma : Výběr z 8 barev venkovních omítky

CENa Po SlEVě

51 690 Kč
AkčNí SlEvA  32 024 kč
BěžNá CENA 83 714 kč

dvojgaráž
typ STANDARD-2

•	 plochá střecha se spádem vzad
•	 rozměr (š.x hl.x v.): 5,94 x 5,86 x 2,34 m
•	 stěny: trapézové s venkovní omítkou
•	 vrata: 2x výklopná mechanická

Zdarma: Výběr z 8 barev venkovní omítky. 

CENa Po SlEVě

94 360 Kč
AkčNí SlEvA  52 238 kč
BěžNá CENA 146 598 kč

garáž + PŘÍStŘeŠeK
typ BASIC

•	 plochá střecha se spádem vzad
•	 rozměr (š.x hl.x v.): 5,94 x 5,86 x 2,34 m
•	 stěny garáže: trapézové s venkovní omítkou
•	 vrata: 1x výklopná mechanická

Zdarma: Výběr z 8 barev venkovní omítky. 

CENa Po SlEVě

89 450 Kč
AkčNí SlEvA  52 328 kč
BěžNá CENA 141 778 kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH Ceny jsou uvedeny bez DPH Ceny jsou uvedeny bez DPH



kontakty a info 
o firme

ocelové 
garáže a přístřešky

betonové 
garáže

garážové
přístřešky

aKčnÍ nabÍdKa 
garáží a přístřeškŮ

levné  
plechové garáže
Plechové garáže polského výrobce aND Sp. z.o.o. patří svým jako ideální volbou v poměru cena / výkon. Zejména garáže 
se sedlovou střechou a velké množství rozměrů dělají z tohoto výrobce oblíbenou volbou tuzemských zákazníků.

Plechové garáže najdete na stránkách www.levne-garaze.cz  

ceny jsou uvedeny bez DPH a montáže

beStSeller
plechová garáž 18m2 plochá střecha

•	 rozměr (š x hl. x v). 2,98 x 6 x 2,01m
•	 rovné stěny s omítkou (výběr z 8 barev)
•	 plochá střecha, vrata výklopná
•	 doprava zahrnuta v ceně

CENa Po SlEVě

40 698 Kč
AkčNí SlEvA  14 400 kč
BěžNá CENA 57 600 kč

Plechová dvojgaráž
36m2 plochá střecha

•	 rozměr (š x hl. x v). 5,86 x 2 x 2,90m
•	 rovné stěny s omítkou
•	 plochá střecha
•	 2x výklopná vrata Hormann pearl 250x212

CENa Po SlEVě

67 218 Kč
AkčNí SlEvA  25 344 kč
BěžNá CENA 105 200 kč

Plechová dvojgaráž 
36m2 sedlová střecha

•	 rozměr (š x hl. x v). 5,86 x 2 x 2,90m
•	 rovné stěny s omítkou (výběr z 8 barev)
•	 sedlová střecha
•	 vrata Hormann Pearl 250x212
•	 doprava zahrnuta v ceně

CENa Po SlEVě

102 510 Kč
AkčNí SlEvA  61 384 kč
BěžNá CENA 227 347 kč

Hotovedomy s.r.o.

U Remízku 187,
251 62 Tehovec  
Tehovec - Praha východ

GPS: 49°59‘14.460“N, 14°43‘1.823“E

výhradní zastoupení Rekers Betonwerk GmbH & Co.KG pro ČR
výhradní zastoupení Siebau Raumsysteme GmbH & Co.KG pro ČR, SR
zastoupení BCW Brandenburger Carportwerk GmbH pro ČR

IČo:29217253, DIČ‘: CZ29217253, zap.v oR u MS v Praze, vložka166857

www.svet-garazi.cz 
www.hotovedomy.cz

Veškeré foto pouze ilustrační. Změny vyhrazeny.

KontaKtnÍ 
informace

uKázKové centrum
garáží
Zajistíme Vám možnost porovnání všech možných variant dodání garáže a možného příslušenství: stavba zděné  
garáže, dodání prefabrikované betonové nebo plechové garáže na míru. Tak jak to bude vyhovovat právě Vám.

Naše společnost Vám pomůže vybrat pro Vás to nejvhodnější řešení:
•	     stavbu zděné garáže
•	     dodání levných plechových garáží aND
•	     dodání německých dřevených přístřešků EaSYCaRPoRT
•	     dodání německé prefabrikované garáže REKERS z výrobního závodu z ochentrucku
•	     dodání německé ocelové garáže SIEBaU renomovaného německého výrobce z Kreuztalu
•	     dodání značkových vrat a pohonů: Trido, Hörmann, Novoferm, Sommer, Novoport

Pouze u nás můžete shlédnout jak garáže betonové tak i plechové. 
Přijeďte k nám do Tehovce - Praha východ, 2 km od Říčan.

SlevY 
DO VÝŠE 

36%

Plechové
garáže

Ceny jsou uvedeny bez DPH


