VERANDA

Čaro pobytu vonku,
prinášame dovnútra

Cíťte sa aj vonku ako doma, privítajte denné
svetlo a prírodu vo vašom dome!

KEĎ VONKAJŠIE PROSTREDIE
VSTUPUJE DO INTERIÉRU
Vážení milovníci pobytu vonku,
Záhrada je najlepším miestom pre pobyt na čerstvom vzduchu, kde si môžete užiť voľný
čas so svojimi blízkymi a naplno zrelaxovať. Počasie nám to však neumožňuje vždy a kedykoľvek. Spoločnosť Skylux vám chce tento príjemný čas v záhrade sprístupniť po celý rok a
preto vyvinula viacero alternatív na ochranu pred vonkajšími vplyvmi počasia tak, aby ste
si pobyt vonku predĺžili a spríjemnili. Naša vysoká kvalita, priaznivé ceny a rýchla inštalácia
- to sú benefity, ktoré vás presvedčia.
Zaujalo vás to?
Prejdite si našu brožúru a vyberte si svoju vysnívanú verandu.

VITAJ DENNÉ SVETLO...
O spoločnosti Skylux

DENNÉ SVETLO JE V NAŠEJ DNA
Máme bohatú históriu v oblasti denného svetla. Spoločnosť bola založená v roku
1954 so zameraním na veľkoobchod so sklom a zrkadlami pod názvom firmy
AG Plastics so sídlom v Belgicku. V súčasnosti sú naše svetlíky známe po celej
Európe pre svoju kvalitu, štýl dlhú životnosť.
Okrem bodových a oblúkových svetlíkov vyrábame aj kvalitné hliníkové konštrukcie,
ktoré umožňujú rýchlu montáž terasových veránd alebo samostojacich pergol, ako
aj prístreškov s prerušeným tepelným mostom. Tieto systémy zodpovedajú nášmu
poslaniu: priniesť do vašich životov čo najviac denného svetla po celý rok.

1954

ZAČNITE S ROBUSTNÝMI
A PEVNÝMI PROFILMI
Naše široké portfólio hliníkových profilov obsahuje samonosné
konštrukcie pre teplé a studené strechy a nesamonosné profilové
systémy.
Vlastnosti profilov Skylux:
•
•
•
•
•
•
•
•

10 ročná záruka a štítok QUALICOAT
Európsky hliník s certifikátom CE
Ľahká údržba
Vhodné pre sklené aj plastové strešné výplne
Rezané na mieru v Skylux
Veľký výber farieb podľa palety RAL
Rýchla a ľahká montáž
Nadštandardná hodnota za rozumné peniaze

Čo je to studená strecha?
Strecha bez prerušených tepelných mostov, ideálna pre
terasové prístrešky a pergoly.
Dostupné varianty: Climalux, Climacrown, Climax
non-thermal, Climax Panorama

2019

Čo je to teplá strecha?
Strecha s prerušeným tepelným mostom, ideálna pre
verandy a zimné terasy.
Dostupné varianty: Climax thermal

Príjemné chvíle chránené pod strechou

Obľúbená voľba pre štandardné strechy

CLIMALUX
Cenovo dostupný samonosný hliníkový systém.
Predstavte si príjemný letný večer s priateľmi, ktorý nepokazí žiaden dážď,
práve naopak, vy si budete môcť vychutnať grilovanie za každého počasia.
Vaša vysnívaná terasa na mieru, splní všetky vaše očakávania.
•
•
•
•
•

Vynikajúci pomer ceny a kvality
Odkvapový a stenový profil sú z jedného kusu
Štandardné veľkosti skladom
Výroba na mieru
Maximálna hĺbka 4,5m

Vytvorte si ďalší priestor pre seba a vašu rodinu

Riešenie pre plnohodnotnú verandu

CLIMAX
Flexibilný samonosný hliníkový verandový systém.
Viac priestoru pre záhradné párty, detské hry a relax na čerstvom
vzduchu. Climax je ideálne riešenie pre vás. Poskytuje veľa riešení,
pomocou ktorých sa môžete naplno tešiť z vášho nového priestoru v
záhrade
•
•
•
•
•
•

K dispozícií je mnoho kombinácií
Pre teplé strechy (verandy) aj pre studené strechy (terasové
prístrešky)
Dostupné v štandardných farbách a farbách podľa RAL palety
Pre strešné výplne hrúbky 16mm/32mm a sklo
Pre sklon 5° až 45°,max hĺbka 6m
Integrovaný odvod vody

Nič nestojí v ceste luxusnému pocitu

Mimoriadny výhľad bez obmedzení

CLIMAX PANORAMA
Najmodernejšia strecha, ktorá vám otvorí pohľad do vašej záhrady. Užite
si voľnosť a priestor a nechajte sa unášať pocitom ako na dovolenke.
•
•
•

Rozpätie medzi stĺpmi až 7 metrov
Dostupné v štandardných farbách a farbách podľa RAL palety
Pre 16mm/32mm strešné výplne a sklo

JEDINEČNÉ NA TRHU!

Strechy Climax Panorama sú vhodné pre rozpätie až 7 metrov a
to bez stredových stĺpov, ktoré by rušili výhľad.

Pre tých, ktorí milujú čisté línie
Moderný vzhľad bez kompromisov

CLIMACROWN
Elegantná a moderná strecha.

Ak túžite po modernej plochej streche, Climacrown
je vhodnou voľbou. Vďaka modulárnemu vencu sa zo
základného systému Climalux razom stane unikátna
pergola so vzhľadom plochej strechy.
•
•
•
•

Výška venca závisí od dĺžky strechy
Z vonkajšej strany nie sú viditeľné spoje
Možnosť integrovaného LED osvetlenia
Je k dispozícií vo farbách podľa RAL pre Climalux

Dosiahnite úplnú dokonalosť

„So strechami Skylux môžete naozaj vyčnievať z
radu vďaka širokej škále doplnkových možností.
Spríjemnite si večerné posedenie integrovaným
LED osvetlením alebo sa ochráňte pred vetrom a
dažďom posuvným zasklením.“

CLIMAGLIDE

Ochráni vás proti vetru a dažďu

Bezrámový posuvný systém Climaglide vás chráni proti
poveternostným vplyvom. Prináša vám teplé letné večery
za každého počasia.

Elegantný a moderný
vzhľad je kombinovaný
s vysoko kvalitnými
materiálmi.

CLIMALED

Príjemná atmosféra vďaka svetlu
CLIMALED sú integrované bodové svetlá na diaľkové ovládanie a vďaka možnosti
nastavenia intenzity svetla poskytujú ideálne osvetlenie - pre dokonalú verandu.

„Žiadna garáž?
Žiaden problém.
Climacar - dokonalá
ochrana pre vaše auto“

CLIMACAR
Ochráni vaše auto pred všetkými poveternostnými vplyvmi, od intenzívneho
slnka po silné krupobitie a sneženie. Vďaka systému Climacar sa vám auto
v lete neprehreje a v zime si užijete komfort bez odpratávania od snehu a
námrazy.
Nové strešný systém Climacar od Skylux zabezpečí dokonalú ochranu pred
všetkým, čo môžu priniesť ročné obdobia. Je ľahký na montáž a dostupný v
niekoľkých veľkostných a farebných prevedeniach.
•
•
•
•
•
•
•

Odolné voľne stojace zastrešenie s klenutou strechou
Iba 4 stĺpy namiesto 6 - nastupovanie a vystupovanie z auta bez obmedzení
Maximálna výška 3,25m
Rýchla a ľahká inštalácia
Niekoľko štandardných veľkostí 3 x 5 / 3,5 x 5 / 3 x 7 / 3,5 x 7
Odolný snehovému zaťaženiu 650 N/m²
Voliteľné: odvod vody s hliníkovými krycími profilmi

PERGOLUX
„Pergolux zachováva
vidiecky vzhľad vášho
domu
a chráni vás pred
dažďom“

Hliníkové profily pre drevené nosné konštrukcie.
Štýlová kombinácia dreva a hliníku. Pergolux premení vašu verandu
na ozdobu vášho domu.
•
•
•
•
•

Hliníkové profily pre verandu
Cenovo dostupná a ľahká inštalácia
Množstvo možností
Unikátny spojovací systém na klipsy
Veľmi estetické riešenie

VÝPLNE STRIECH
Vyberte si správnu výplň pre dokonalú ochranu.
Sklo
Všetky naše profily sú vhodné pre bezpečnostné sklá 8,10 a 12 mm, alebo pre ktorýkoľvek typ izolačného skla
34mm. Skylux sklo nedodáva.
Plexiglas® výplne
Plexiglas® alebo akryl je priehľadný a UV odolný materiály, ktorý zaručuje maximálnu priepustnosť denného
svetla. Dokonca ani po rokoch nedochádza k zažltnutiu materiálu a strate priepustnosti svetla.
Polyclear® výplne
Odolný, bezpečný, ľahký, dobre izolujúci a oku lahodiaci: toto sú bezpochyby najpríznačnejšie vlastnosti tohto
typu výplne. Viackomorové 16 alebo 32 mm hrubé polykarbonátové tabule Polyclear® kombinujú v sebe toto
všetko vďaka špeciálnej bunkovej štruktúre. Je to riešenie pre strechu ako aj zvislé výplne. Tabule sú extrémne
odolné, až 250 krát silnejšie ako sklo. Polykarbonát sa tiež vyznačuje vysokou tepelnou odolnosťou a je navyše
samozhášací, čo je samozrejme priorita z hľadiska požiarnej ochrany.
Pergotop výplne
Tieto sendvičové panely majú vynikajúcu izolačnú schopnosť. Sú k dispozícií v rôznych šírkach a vyznačujú sa
vynikajúcou redukciou hluku. Navyše, hladný povrch je odolný voči poškriabaniu a ľahko sa udržuje.

“SPOLOČNE MOŽEME USKUTOČNIŤ
VAŠE SNY“

NAŠLI STE VERANDU, AKÚ STE HĽADALI?
BUDEME VÁS SPREVÁDZAŤ CELÝM
PROCESOM.
Dodávka
Máme stabilné dodacie lehoty a dávame si záležať na kvalitnej a
včasnej expedícii, vr. balenia.
Inštalácia
Profesionáli zaškolení na montáž vám zaručia, aby bola vaša nová
veranda realizovaná rýchlo a kvalitne.
Záruka
Naše profily majú CE certifikát v súlade s EN 1090-3. Skylux ponúka
10 ročnú záruku na kvalitu laku, 5 ročnú záruku na farebnú stálosť a
lesk a 2 ročnú záruku na elektrické súčiastky ako napr. Climaled.

Skylux podporuje:
A.L.S. League
Make a Wish
Belgická asociácia pro boj s rakovinou
vzw Mariënstede
Red Cross

Cíťte sa aj vonku ako doma, privítajte
denné svetlo a prírodu vo vašom dome!
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

SKYLUX NV
SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM
T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99
INFO@SKYLUX.BE
WWW.SKYLUX.BE

