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Vážený zákazníku,
společnost Delta Svratka, s. r. o. patří k největším firmám v ČR zabývající se výrobou zahradních a nářaďových
domků.

Nářaďové domky
Nářaďové domky vyrábíme buď panelové konstrukce (NPD 1 - NPD 7), kde nosnými prvky jsou trámky pobité
palubkami o síle 15 mm, nebo nář. domky srubové, které jsou zhotoveny pomocí křížového (srubového) spoje. Zde
je síla stěnovnice 28 mm.
Nářaďové panelové domky jsou především určeny pro ty zákazníky, pro které vzhled nářaďového domku není až
tak důležitý, a naopak ocení jejich jednoduchou montáž a nízkou pořizovací cenu. Střecha domku je vyrobena
z OSB desky o síle 10 mm a podlaha je z 18 mm silných palubek. Střešní krytinou je černá, pískovaná lepenka, která
slouží jako provizorní krytina (za příplatek lze objednat asfaltový šindel nebo barevnou asfaltovou lepenku).
Součástí každého domku jsou plné, svlakové dveře. Domky NPD 2 - NPD 7 obsahují neotvíravé okno (neplatí pro
varianty s dvoukřídlými dveřmi).
Tento typ domků je rozměrově pevně dán a jiné rozměry je možné vyrobit pouze v případě větší kusové série.
Nářaďové domky srubové konstrukce jsou velmi pěkným a hodnotným doplňkem zahrad. Jsou vyrobeny z
kvalitního smrkového dřeva o síle stěny 28 mm. U těchto domků je střecha sedlová (Albert), pultová (Robin a
Kevin) nebo oblouková (Hobbit). Střecha je z 19 mm silných palubek, střešní krytinou je černá, pískovaná lepenka,
která slouží jako provizorní krytina (za příplatek lze objednat asfaltový šindel nebo barevnou asfaltovou lepenku).
Součástí každého domku jsou palubkové dveře, které mohou být plné nebo prosklené. Vhodným doplňkem je
boční přístřešek, který může sloužit pro uskladnění dřeva nebo zahradního náčiní. Též si můžete objednat montáž
a povrchovou úpravu. U domků Albert a Robin se dají vyrobit i jiné rozměry.

Zahradní domky a chatky
Zahradní domky nabízíme o síle stěny 28 mm (Laura, Cindy, Relax, Zita, Claudia, Luka) anebo o síle 33 mm (Laura,
Cindy, Tina, Relax, Luka). Vždy se jedná o konstrukci pomocí křížového spoje (srubovou konstrukci). Jsou vyrobeny
z kvalitního smrkového dřeva, obsahují střechu a střešní krytinou je černá, pískovaná lepenka, která slouží jako
provizorní krytina (za příplatek lze objednat asfaltový šindel nebo barevnou asfaltovou lepenku). Součástí každého
domku jsou dveře, buď palubkové anebo kazetové, které mohou být plné nebo prosklené. Domky též obsahují
otvíravé/výklopné okno. Vhodným doplňkem je boční přístřešek nebo přístavek, zastřešená terasa, okenice nebo
prodloužený čelní přesah střechy. Též si můžete objednat montáž a povrchovou úpravu. Zahradní domky lze
vyrobit na objednání v jiných, než v námi nabízených rozměrech.
Pokud si u nás objednáte dřevostavbu včetně montáže a splňujete podmínky citované v §48a, odst. 1 Zákona o DPH
a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, tzn., bude-li dřevostavba příslušenstvím rodinného
domu nebo bytu, splňující definici sociálního bydlení, budeme účtovat sníženou sazbu DPH. Podmínkou pro přiznání
snížené sazby DPH je podepsání čestného prohlášení a zakoupení příslušenství společně s jeho montáží. Snížená
sazba DPH platí i pro příslušenství, které si pořizujete k již postavěné stavbě (nezáleží jak staré), nebo rozestavěné
stavbě, opět však musí splňovat definici sociálního bydlení. Bytem pro sociální bydlení je dle ZDPH byt, jehož
celková podlahová plocha nepřesahuje 120 m2. Rodinným domem pro sociální bydlení je rodinný dům (více jak
polovina podlahové plochy je určena pro rodinné bydlení), jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m2.
Zde se můžete podívat na některé naše realizace, vše je pak k dispozici na našich webových stránkách:
www.deltasvratka.cz . Tam také najdete návody na vytvoření podkladu pod domky, aplikaci nátěrů a další.

Nářaďové domky
Nářaďové domky NPD

Nářaďové domky Albert

Nářaďové domky Robin

Nářaďové domky Kevin

Nářaďové domky Hobbit

Zahradní domky a chatky
Zahradní domky Laura

Zahradní domky Cindy

Zahradní domky Claudia

Zahradní chatky Luka

Zahradní chatky Tina

Zahradní chatky Relax

Zahradní chatky Zita

Palubkový záklop + střešní krytina
Na palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13,
která se dodává standardně s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) nebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý
nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: červená a zelená. Pod šindel výrobce doporučuje pokládat jako pojistnou
izolaci lepenku V13. V kombinaci s ní dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.
šindel černý

šindel červený

šindel hnědý

šindel zelený

Oplechování střechy + okapy a svody
Oplechování střech a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu - oplechování lemů
střechy zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zabraňují samovolnému stékání vody a tím nedochází k cákání dešťové vody
na chatu. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů a
lemů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného
materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.).
okap a svod

oplechování štítů

oplechování pultové střechy

Nátěry a impregnace - aplikace
Nátěry a impregnaci lze objednat ke každému výrobku. Po sestavení objednaného výrobku je nutného ho neprodleně opatřit
min. 2 x vnějším ochranným nátěrem, který chrání výrobek zejména před povětrnostními vlivy. Tím dosáhnete dlouhé
životnosti výrobku. Samozřejmě je nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít provedeny nátěry a impregnaci
opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás na dílně. Jelikož natíráme výrobky v rozloženém stavu, dostane se potřebný
nátěr i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména o perka palubek (stěnovnic).

Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perko palubky. Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě.
U pergol a gar. stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní nátěry, jejich funkce je
zejména estetická. Impregnaci provádíme buď máčením (vhodné pro výrobky, které neslouží k trvalému pobytu) nebo
nátěrem.
Jako nátěrové a impregnační hmoty nabízíme:



bezbarvá impregnace Bochemit - aplikace buď máčením, nebo nátěrem
vodou ředitelná olejová lazura Sokrates Lazurit Forte - aplikace nátěrem (min. 2 vrstvy) - impregnace je v ní již
obsažena

Odstíny - Sokrates Lazurit Forte
pinie

gabon

tykev

ořech

kaštan

višeň

tmavý ořech

jedlová zeleň

