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Katalóg 
produktov

PRÍSTREŠKY

ZÁBRADLIA

BRÁNY A PLOTY

ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

ZASKLIEVANIE TERÁS A VCHODOV PREKRYTIE BAZÉNOV



Zimná záhrada
Zimná záhrada je jedným zo spôsobou, ako originálne 
dotvoriť vzhľad domu výrazným estetickým prvkom.
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Klasický odkvapový systém
Zabudovaný odkvapový systém (iba pri hliníkovej konštrukcií)
Kovové konštrukcie, ako je strecha, rámy zasklenia a odkvap môžu 
byť v ľubovolnom RAL odtieni

ZASKLENIE

ODKVAPOVÝ SYSTÉM

Farba zasklenia
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A
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KRYTINA NA STRECHUB
Sklo

Polykarbonát

Bezpečnostne 8 mm sklo
Bezpečnostné izolačné dvojsklo      

Dutinkový polykarbonát: 10, 16, 20, 25 mm
Plný polykarbonát: 6 mm    

Rámove zasklenie s jedným sklom: 4, 6 mm
Rámove zasklenie s izolačným dvojsklom s PTM (prerušený tepelný most) 
4 + 16 + 4 mm a bez PTM 4+8+4 mm    

Typy skla v zasklení

Číre Mliečne Dymové Zrkadlové

Farba polykarbonátu

Číry Mliečny Dymový

Odtiene skla

Číre Mliečne Dymové Zrkadlové

STREŠNÁ KONŠTRUKCIAA
Konštrukcia

Oceľ

Nerez

Hliník

Drevo



Poskytuje ideálne miesto  na umiestnenie kvetov počas 

zimného obdobia, ale slúži aj ako prostredie pre nerušený 

oddych, relaxáciu, príjemné rodinné posedenia či oslavy. 

Relax v pohodlí Vášho domova

Pri výrobe konštrukcií používame oceľ, hliník, alebo antikor. 

Vyhotovíme ich v akomkoľvek farebnom prevedení RAL, 

v práškovej povrchovej úprave.
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Prístrešky
Prístrešok Vám vyrobíme na mieru, čo znamená, že 
dokonalo zapadne do exteriéru vášho domu.
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Klasický odkvapový systém
Zabudovaný odkvapový sýstem (iba pri hliníkovej konštrukcií)
Kovové konštrukcie, ako je strecha, rámy zasklenia a odkvap môžu 
byť v ľubovolnom RAL odtieni

ODKVAPOVÝ SYSTÉMC

KRYTINA NA STRECHUB
Sklo

Polykarbonát

Bezpečnostne 8 mm sklo
Bezpečnostné izolačné dvojsklo      

Dutinkový polykarbonát: 10, 16, 20, 25 mm
Plný polykarbonát: 6 mm    

Farba polykarbonátu

Číry Mliečny Dymový

Odtiene skla

Číre Mliečne Dymové Zrkadlové

STREŠNÁ KONŠTRUKCIAA
Konštrukcia

Oceľ

Nerez

Hliník

Drevo



Ponúkame vám na výber konštrukcie z rôznych 
materiálov. Najčastejšie sa využíva hliník, ktorý 
sa vyznačuje nízkou hmotnosťou. 

Zaujímavou variantou je tiež antikor, ktorý má vysokú 

životnosť a mechanickú odolnosť. Tie vieme vyhotoviť 

v akomkoľvek farebnom prevedení RAL s povrchovou 

práškovou úpravou.

Ako krytina sa najčastejšie používa bezpečnostné sklo v 

rôznych odtieňoch alebo polykarbonát, ktorý má vysokú 

odolnosť voči nárazom, nízku hmotnosť, UV vrstvu a iné.
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Zasklievanie 
balkónov

Zasklenie balkónov a loggií predstavuje zväčšenie 
úžitkovej plochy bytu.
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Farba zasklenia

Číre Mliečne

C

B
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TYP ZASKLENIA VÝPLŇ ZASKLENIAB
Rámové zasklenie

Rámové zasklenie Bezrámové zasklenie

Bezrámové zasklenie

Jednosklo: 4 mm sklo, 6 mm bezpečnostné sklo, 
8 mm dutinkový polykarbonát izolačné dvojsklo 4 + 10 + 4 mm

Rámové zasklenie (hlinikový rám)
Bezrámové zasklenie: posuvné, otočné

6 mm bezpečnostné sklo

ODTIENE SKLA

Pri rámovom zasklení môže byť rám v ľubovoľnom RAL odtieni

Dymové



Zasklenie chráni balkón pred nepriaznivým počasím a tým 

poskytuje podmienky pre celoročné využívanie priestoru. 

Okrem komfortu, zasklenie poskytuje aj ďalšie výhody. Takto 

upravený balkón je chránený pred prachom, exhalátmi či 

Znížene energetických 
nákladov

hlukom, ktorý je značne redukovaný. Je to pasívny solárny 

systém, ktorý dokáže výrazne znížiť energetické náklady v 

priemere až o 20% ročne.
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Zasklievanie terás 
a vchodov

Zasklevanie terás a vchodov poskytuje zákazníkovi ďalší 
uzatvorený priestor domu.
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TYP ZASKLENIA VÝPLŃ ZASKLENIAA B
Rámové zasklenie

Jednosklo: 4 mm sklo, 6 mm bezpečnostné sklo, 8 mm 
dutinkový polykarbonát izolačné dvojsklo s PTM 4 + 16 + 4 mm  
a bez PTM 4 + 8 +4

Rámové zasklenie (hlinikový rám)

ODTIENE SKLAC
Pri rámovom zasklení môže byť rám v ľubovoľnom RAL odtieni

Farba zasklenia

Číre Mliečne Dymové



Zasklená terasa vytvára príjemné miesto na relax či 

spoločné posedenia, ktoré už nikdy nebudú predčasne 

ukončené kvôli dažďu alebo nepríjemnému vetru. Hliníkovú 

konštrukciu vieme vyhotoviť v akomkoľvek RAL prevedení. 

Znížene energetických 
nákladov

Posuvný systém Vám zabezpečí dokonalé odvetranie 

terasy a vchodu. Použité materiály Vám zaručia výborné 

tepelnoizolačné vlastnosti a zabezpečia dostatok svetla
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KONŠTRUKCIAVÝPLŇ

Materiál

BC

A
B C

Hliník

TYPY PREKRYTIA BAZÉNOVA
Štandardné  prekrytie Nízke lomené prekrytie Pochôdzne prekrytie

Prekrytie štandard sa dá využiť na plávanie aj 
v uzatvorenej forme, pretože jeho výška dosahuje 
približne 1 meter. Najpredávanejší typ prekrytia, 
ktorý je aj cenovo najviac dostupný.

Tento typ prekrytia sa líši od štandardu hlavne svo-
jou výškou, ktorá má v tomto prípade cca 60 cm.
Toto prekrytie kombinuje ostré a oblé tvary, ktoré 
dodajú Vášmu bazénu a záhrade úplne iný dizajn.

Najväčší typ prekrytia, ktorý vytvára v okolí bazéna  
miesto, kam si môžete uložiť ležadlá či stôl. V tomto 
uzavretom priestore sa môžete pohybovať bez 
zohýbania a užívať si Váš bazén aj počas dažďa.

Farba polykarbonátu

Číry Mliečny Dymový

8 mm dutinkový polykarbonát
6 mm plyn polykarbonát 
Hliníková konštrukcia prekrytia môźe byť rám v ľubovoľnom RAL odtieni   

Prekrytie bazénov
Prekrytie bazéna je účelové a efektívne riešenie, ktoré 
Vám šetrí čas a peniaze na údržbu.
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Okrem bezpečnostnej funkcie chráni Váš bazén 
pred nečistotami, pomáha udržiavať teplotu vody 
a podstatne predlžuje možnosť jeho používania.

Konštrukciu bazénových prekrytí tvoria hliníkové profily 

s vysokou pevnosťou, ktoré vieme vyrobiť v akomkoľvek 

farebnom prevedení RAL.

Výplň prekrytia tvorí polykarbonát charakteristický svojimi 

tepelnoizolačnými vlastnosťami a ochrannou UV vrstvou v 

rôznom farebnom prevedení.
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Zábradlia
Súčasťou každého schodišťa, interiéru, či exteriéru by 
malo byť zábradlie. Plní bezpečnostnú a estetickú funkciu.
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KONŠTRUKCIA VÝPLŇA B
Polykarbonát

Trubky, hranaté profily, ťahokov, sklo, 
polykarbonát (dutinkový, plný), woodlook 
Hliníkové a oceľové zábradlie môže byť rám v ľubovoľnom RAL odtieni 

Farba zasklenia

Číre Mliečne Dymové Zrkadlové

Materiál

Oceľ

Nerez

Hliník

Farba polykarbonátu

Číry Mliečny Dymový
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Vyhotovujeme ich v oceľovom, hliníkovom a najčastejšie 

v antikorovom prevedení. Je možné ich kombinovať 

s rôznymi materiálmi ako je napríklad sklo, drevo, či 

polykarbonát.

Zábradlie môže oživiť a spestriť dizajn vášho 
interiéru či exteriéru. Medzi jeho hlavné výhody patrí 
trvácnosť, jednoduchá údržba, odolnosť a elegancia. 
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KONŠTRUKCIA VÝPLŇA B
Polykarbonát

Trubky, hranaté profily, ťahokov, sklo, 
polykarbonát (dutinkový, plný), woodlook 
Hliníkové a oceľové zábradlie môže byť rám v ľubovoľnom RAL odtieni 

Farba zasklenia

Číre Mliečne Dymové Zrkadlové

Materiál

Oceľ

Nerez

Hliník

Farba polykarbonátu

Číry Mliečny Dymový

Brány a ploty
Exteriérové prvky, ktoré sú elektronické 
alebo mechanické.
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Pri týchto výrobkoch sa špecializujeme na moderný a 

nadčasový dizajn výrobkov a rovnako ich materiálovú 

inovatívnosť. Luxusný vzhľad dodá každému oploteniu ten 

správny štýl.

Ponúkané rozmerové rady sú typovo špecifické. Každý 

typ brány a oplotenia predstavuje špecifický kus výrobku 

pre danú realizáciu.

Výplň môžu tvoriť rôzne materiály ako napríklad 
ťahokov, woodlook a polykarbonát.
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www.gszasklenie.sk
gseurotherm@gmail.comGS EUROTHERM MONT s.r.o

Cenová ponuka
a vizualizácia zdarma

Sme najväčším slovenským výrobcom 
zasklievacích systémov, ktoré realizujeme 
na celom území Slovenskej republiky 
počas celého roka.

Non stop bezplatná linka

0800 500 920


