
 
 

druk ten powstał na papierze ekologicznym.

Altanka ogrodowa, wyposażona w ławy. Prosta i funkcjo-
nalna o dachu czterospadowym, wzniesiona na planie kwa-
dratu, wyposażona w podłogę. Pokrycie dachowe z papy bi-
tumicznej skutecznie chroni obiekt przed deszczem, a odpo-
wiednia konstrukcja dachu posiada wysoki wskaźnik udźwigu, 
co zabezpiecza domek przed ciężarem śniegu. Szeroki otwór 
drzwiowy oraz okna z kratownicą zapewniają dobrą wentyla-
cję i źródło światła.  Istnieje możliwość zakupu altanki bez ła-
wek. Dostępna w jednym wymiarze.

domki ogrodowe / piwonia



 

 

dane techniczne i  dostępne opcje



 
 

druk ten powstał na papierze ekologicznym.

domki ogrodowe / bławatek

Prostokątny domek narzędziowy kryty dachem dwuspado-
wym. Wydatnie wystający dach od frontu oraz pokrycie bitu-
miczne tworzy skuteczną ochronę elewacji  przed deszczem. 
Posiada szerokie, dwuskrzydłowe drzwi, umieszczone na krót-
szym boku prostokąta. Dopływ światła zapewniają kwadrato-
we okna ze szprosami, co dodatkowo wpływa na estetykę ca-
łej konstrukcji. Istnieje możliwość dostawienia dodatkowego 
zadaszenia na drewno, a także montażu przybudówki na na-
rzędzia oraz podłogi. Model dostępny w trzech wymiarach.



 

 

 

 

   dane techniczne i  dostępne opcje



 
 

  

Sześciokątna altana ogrodowa z dachem w kształcie 
odpowiadającym formie podstawy. Powierzchnia dachu 
kryta papą bitumiczną. Posiada szerokie wejście o rozpię-
tości jednej ścianki. Wyposażony w podłogę. Okna z de-
koracyjnym wypełnieniem w postaci ukośnej kratki doda-
ją jej lekkości i wytworności. Dwie pełne ściany skutecz-
nie chronią przed podmuchami wiatru oraz ciekawskimi 
spojrzeniami sąsiadów. W opcji dostępny także drewnia-
ny stół z sześciokątnym blatem oraz ławy. Model w jed-
nym wymiarze występuje również w wersji z pełną elewa-
cją, bez okien.

druk ten powstał na papierze ekologicznym.



 

 

 

dane techniczne i  dostępne opcje



 
 

druk ten powstał na papierze ekologicznym.

domki ogrodowe / bergenia

Ekskluzywna ośmiokątna altana o dużej powierzchni prze-
szkleń należy do najbardziej prestiżowych w ofercie.  Na jej 
ściankach umieszczono wysokie, otwierane, szklane okna 
ze szprosami, których kształt łagodzi lekko zaokrąglona linia 
w ich górnej części. Drzwi zachowują identyczny rytm prze-
szkleń.  Proporcjonalną całość zamyka kilkuspadowy dach, 
którego odporność  podnosi pokrycie bitumiczne. Altana 
może służyć podczas przerw w  pracach ogrodowych lub jako 
piękna sceneria do posiłków zorganizowanych w plenerze.  
Sprawdzi się również podczas uroczystych, a także mniej zo-
bowiązujących przyjęć. Model jednowymiarowy, wyposażony 
w podłogę, dostępny również w  wersji z 4 lub 7 oknami.



 

 

dane techniczne i  dostępne opcje



 
 

domki ogrodowe / melon

Domek z dachem pulpitowym. Nowoczesny wyraz podkre-
ślają duże rozsuwane drzwi, umieszczone na przedniej ele-
wacji. Konstrukcja o prostej formie, w wersji impregnowanej 
lub bez impregnacji, wyposażona w podłogę.  Dach posiada 
pokrycie bitumiczne, zabezpieczające przed czynnikami ze-
wnętrznymi. Domek jest dostępny w dwóch wymiarach.  

druk ten powstał na papierze ekologicznym.



 

 

 

 

dane techniczne i  dostępne opcje



 
 

domki ogrodowe / karmnik

Domek wyróżnia ciekawa konstrukcja dachowa, z wy-
korzystaniem dachów pulpitowych o różnej wysokości i po-
wierzchni. Posiada szerokie  dwuskrzydłowe drzwi z prze-
szkleniem ze szprosami. Wyposażony w podłogę. Dodatko-
we doświetlenie uzyskano przez umieszczenie okien na ni-
skiej ściance, rozdzielającej połaci dachu Model dostępny  
w wersji z drewnem surowym lub impregnowanym. Wystę-
puje w czterech wymiarach.

druk ten powstał na papierze ekologicznym.



 

   

 

 

  



 
 

Drewniany schowek na rowery, wykonany z surowego 
drewna. Umieszczenie dwuskrzydłowych drzwi na dłuższym 
boku zapewnia swobodny dostęp do wnętrza. Dach kryty 
papą bitumiczną, posiada ciekawy zaokrąglony profil. Model 
bezpodłogowy, dostępny w jednym wymiarze. Szczawik sta-
nowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy dysponują niewiel-
ką przestrzenią.

druk ten powstał na papierze ekologicznym.

domki ogrodowe / szczawik
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domki ogrodowe / irys

Domek przystosowany do celów handlowych, idealnie 
sprawdzi się na festynach lub jarmarkach. Wykonany z im-
pregnowanego drewna posiada pulpitowy dach o umiarkowa-
nym spadku. Drzwi z wewnętrznymi wzmocnieniami umiesz-
czono na jednym z krótszych boków. Otwór okienny zamyka-
ny drewnianą ruchomą ladą. Wnętrze wyposażono w drew-
niany podest. Elewację ożywia pionowy układ desek w górnej 
części ścian. Model dostępny w jednym wymiarze.

druk ten powstał na papierze ekologicznym.
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druk ten powstał na papierze ekologicznym.

Funkcjonalny składzik na narzędzia z impregnowanego 
drewna, zamykany od góry wiekiem. Pochyłe ułożenie wieka 
oraz pokrycie  z blachy ocynkowanej daje skuteczne zabezpie-
czenie przed opadami atmosferycznymi. Przestronne wnę-
trze z pewnością pomieści narzędzia niezbędne do pielęgna-
cji  ogrodu.  

domki ogrodowe / skrzynia



 

 

 

dane techniczne i  dostępne opcje



 
 

druk ten powstał na papierze ekologicznym.

Domek ogrodowy wzniesiony na planie prostokąta z wej-
ściem umieszczonym na jednym z dłuższych boków. Po-
wierzchnia zamknięta od góry dachem dwuspadowym o po-
kryciu bitumicznym. Domek posiada szerokie dwuskrzydłowe 
drzwi ze szprosowym podziałem okien. Dla tego modelu ist-
nieje możliwość montażu podłogi oraz frontu w tzw. odbiciu 
lustrzanym. Dostępny w jednym wymiarze.

domki ogrodowe / narcyz
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dane techniczne i  dostępne opcje



 
 

druk ten powstał na papierze ekologicznym.

Elegancki domek z drewna surowego, o dachu dwuspa-
dowym. Posiada jednoskrzydłowe drzwi z przeszkleniem  
ze szprosami. Dwa okna zostały umieszczone na przedniej 
oraz bocznej elewacji. Precyzja łączeń narożnych wpływa na 
stabilność i trwałość konstrukcji. Model w jednym wymiarze, 
z podłogą dostępną w opcji. Istnieje możliwość montażu fron-
tu w tzw. odbiciu lustrzanym.

domki ogrodowe / hiacynt



 

 

dane techniczne i  dostępne opcje



 
 

druk ten powstał na papierze ekologicznym.

Zimowit będzie idealnym miejscem na przechowywanie 
narzędzi ogrodniczych. Domek o konstrukcji z elementów go-
towych, bez podłogi, wykonany z drewna surowego, kryty da-
chem pulpitowym. Na jednym z dłuższych boków umieszczo-
no dwuskrzydłowe drzwi otwierane na zewnątrz, wyposażo-
ne w przeszklenia ze szprosami. Model dostępny w jednym 
wymiarze.

domki ogrodowe / zimowit



 

 

dane techniczne i  dostępne opcje



 
 

druk ten powstał na papierze ekologicznym.

Domek ogrodowy, przystosowany do celów rekreacyjnych, 
kryty dwuspadowym dachem obitym papą bitumiczną. Przed-
nią elewację stanowią szerokie, dwuskrzydłowe drzwi, otwie-
rane na zewnątrz, z przeszkleniem o pionowych szprosach.  
Model wykonany z drewna surowego o grubości 19 mm, do-
stępny w dwóch wymiarach. Montaż podłogi w opcji.

domki ogrodowe / ognik



 

 

 

dane techniczne i  dostępne opcje



 
 

druk ten powstał na papierze ekologicznym.

Elegancki domek ogrodowy sprawdzi się w roli obiektu wy-
poczynkowego. Wzniesiony na planie prostokąta. Na przed-
niej elewacji umieszczono dwuskrzydłowe drzwi z przeszkle-
niem o pionowych szprosach. Konstrukcja z drewna surowe-
go o grubości 28 mm, bez podłogi, z dachem dwuspadowym 
o pokryciu bitumicznym. Montaż podłogi w opcji. Dostępny 
w trzech wymiarach.

domki ogrodowe / złocień



 

 

 

dane techniczne i  dostępne opcje



 
 

druk ten powstał na papierze ekologicznym.

Funkcjonalny domek ogrodowy, daje możliwość wyboru 
miejsca montażu drzwi i okien w dowolnej części elewacji. 
Wzniesiony na planie prostokąta z drewna surowego posiada  
dach  pulpitowy o umiarkowanym spadku. Przestronne wnę-
trze zdoła pomieścić niezbędne narzędzia ogrodnicze. Wypo-
sażony w podłogę, dostępny w trzech  wymiarach.

domki ogrodowe / lewkonia
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dane techniczne i  dostępne opcje



 
 

druk ten powstał na papierze ekologicznym.

Funkcjonalny domek narzędziowy w formie przybudów-
ki. Prostokątna powierzchnia, ograniczona trzema ściana-
mi, została zamknięta dachem pulpitowym z pokryciem bitu-
micznym, zabezpieczającym obiekt przed opadami. Na jed-
nym z krótszych boków umieszczono jednoskrzydłowe pełne 
drzwi, otwierane na zewnątrz. Model bezpodłogowy, dostęp-
ny w trzech wymiarach.

domki ogrodowe / klon



 

 

 

dane techniczne i  dostępne opcje



 
 

druk ten powstał na papierze ekologicznym.

Prostokątny domek ogrodowy, przystosowany do celów 
rekreacyjnych. Posiada dwuskrzydłowe drzwi z przeszkleniem 
o pionowych szprosach. Konstrukcję z drewna surowego 
o grubości 34 mm przykryto dwuspadowym dachem kry-
tym papą bitumiczną. Istnieje możliwość montażu podłogi. 
Dostępny w jednym wymiarze.

domki ogrodowe / nemezja



 

 

 

dane techniczne i  dostępne opcje
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druk ten powstał na papierze ekologicznym.

Domek o niepowtarzalnej prezencji, z asymetrycznym 
dwuspadowym dachem, krytym papą bitumiczną. Dłuższa 
połać dachu tworzy praktyczne zadaszenie, np. na drewno. 
W elewacji frontowej umieszczono drzwi z przeszkleniem, 
wykonanym z pleksi. Domek dostępny w jednym wymiarze.

domki ogrodowe / aster
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dane techniczne i  dostępne opcje
aster
materiał wykonania ścian drewno świerkowe

grubość ścian 19mm

poziom wilgotności drewna ~18% 

materiał wykonania dachu drewno świerkowe 

materiał pokrycia dachu papa bitumiczna

liczba okien 1

materiał wypełnienia okien pleksi

materiał wykonania drzwi drewno świerkowe

wymiary drzwi 700mm x 1680mm

grubość drzwi 40mm

dostępne wykończenia drewno surowe

wysokość 2230mm

okap przód 500mm, bok 800mm
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