
ALTAMOS představuje nový systém montovaných staveb – GARÁŽ 123

Firma  ALTAMOS  s.r.o.  se  od  svého  vzniku  specializuje  na  dodávky  a  montáže  opláštění
průmyslových i občanských budov. V naší nabídce máme izolační sendvičové panely pro stěny i
střechy včetně bohatého příslušenství nejen pro klasické stavby, ale např. i pro chladírny a mrazírny.
Dále nabízíme kovové obkladové kazety a také interiérové a exteriérové hliníkové podhledy.
Mezi zajímavé výrobky patří také obkladové desky s věrnou imitací kamene, cihel, dřeva a jiných
netypických moderních vzorů, které jsou plastické a na první pohled nerozeznatelné od originálů.
Jsou vhodné pro  dekorační  obložení  venkovních  i  vnitřních  stěn  a  díky tomu,  že  mají  nízkou
hmotnost (cca 6-8kg/ m2), lze je pohodlně připevnit i na méně nosné stěny a konstrukce.

Představujeme GARÁŽ 123 – GARÁŽ JAKO STAVEBNICE!
Naší letošní novinkou jsou lehké montované stavby z izolačních sendvičových PUR panelů, které 
bychom chtěli svým konstrukčním řešením co nejvíce přiblížit běžnému spotřebiteli. 
Vyrábíme montované garáže, které si může zákazník sestavit sám, podobně jako nábytek. 
Umožňuje to ucelený a sladěný systém konstrukce a panelů, které spolu vzájemně tvoří pevný 
celek.Tento systém nazýváme GARÁŽ 123.
Celý postup je podrobně popsán v našem montážním návodu, který dodáváme spolu s výrobkem.
Zákazník potřebuje mít připravenu pouze pevnou plochu, do které se ukotví spodní část nosné 
kontrukce. Pak už jen krok za krokem postavíte objekt, který vám poslouží např. jako garáž, dílna,  
zahradní chatka nebo po malých úpravách i jako chladící box u restaurace. 

Stručné výhody našich montovaných objektů :
1. výhodná cena – zhruba poloviční než u zděné stavby při zachování stejných izolačních vlastností
2. lze je sestavit svépomocí - ušetříte peníze za montáž
3. lze je po čase demontovat a smontovat na jiném místě
4. protože se jedná o malou montovanou stavbu, nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení
5. dlouhodobá životnost, panely jsou bezúdržbové a hygienicky nezávadné

POSTAVTE SI GARÁŽ   RAZ-DVA-TŘI   !

Více na www.altamos.cz nebo www.garaz123.cz 
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Popis garáže typ ALTAMOS 0603:

Systém montovaných staveb z izolačních panelů, jejímž představitelem je garáž typ ALTAMOS 
0603 je navržen tak, aby si celý objekt mohl zákazník sestavit sám pomocí standardních nástrojů 
jako je např. elektrická akumulátorová vrtačka, nůžky na plech, vodováha, svinovací metr. Celou 
montáž je možno provést za půl dne při počtu 2-3 lidí.
Veškeré konstrukční prvky a těsnící prvky jsou připraveny ve výrobě a zákazník si může celou 
garáž složit podle přiloženého návodu podobně jako nábytek.  Zákazník musí mít připravenu jen 
pevnou základní desku, na které bude stavět. Garáž se dodává v rozloženém stavu a její nejdelší 
prvek má délku 6m. V závislosti na požadavcích zákazníka lze měnit nejenom základní rozměry 
stavby, ale do stěn panelů můžeme zabudovat přímo ve výrobě okna, prosvětlovací otvory, větrací 
mřížky apod. Stejně tak můžeme dodat připravenou elektroinstalaci nebo solární systém pro 
nezávislý zdroj energie.  
Tento montovaný objekt má širší využití – může být využíván jako zahradní chatka, hobby dílna, 
sklad apod. Jedná se o otevřený systém, jehož základem je modularita. 

Příklad: Garáž je možno dodat bez dveří jako samostatné stání a naopak je možné dodat 
zákazníkovi jen samotný modul dveří s nosným rámem, pokud si přeje vyměnit jen dveře u stávající
garáže. 

Více na www.altamos.cz nebo www.garaz123.cz 
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