Veranda Saphir - zastřešení teras a balkonů
Gastro Saphir - zastřešení pro restaurace a hotely
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Carport - zastřešení pro auto

VERANDA SAPHIR
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Solární veranda pro vaší terasu nebo balkón
V zimě posedíte na slunci a v létě ve volném prostoru

Zavřený nebo otevřený
prostor podle počasí!
Saphir je praktické řešení pro Váš
balkón a terasu, kde si můžete při
otevřeném zastřešení v létě užívat
sluníčka nebo se před ním chránit
sluneční clonou.
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Zavřením posuvných uzamykatelných
dílů zastřešení získáte solární verandu
s chráněným prostorem pro krásné
posezení, zahradní nábytek a květiny.

VERANDA SAPHIR
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Obloukový tvar dodává čirému
zastřešení velmi elegantní vzhled a
barvou proﬁlů lze verandu dokonale
sladit s jakýmkoliv typem domu a jeho
okolím.

GASTRO SAPHIR
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Zastřešení pro restaurace a hotely

Zvýšení kapacity Vašeho restauračního zařízení nebo hotelu.

Ocení host i provozovatel!
Saphir nabídne Vašim zákazníkům
příjemné posezení na terase při
otevřeném zastřešení za slunného
dne a spolehlivě hosty ochrání před
nepřízní počasí.
Snadná manipulace a obsluha umožní
personálu rychle upravit možnosti
otevírání uzamykatelného systému
zastřešení, aby se Váš zákazník cítil
komfortně.
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Zastřešení terasy nebo předzahrádky
restauračního zařízení prodlouží
sezónu a zvýší kapacitu provozovny.

GASTRO SAPHIR
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CARPORT
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Ochrana Vašeho auta

Exkluzivní design v čirém provedení

Masivní hliníkové proﬁly,
nerozbitné zasklení,
absolutně bezúdržbové!
Systém zastřešení Carport oceníte
hlavně v zimě, kdy na Vás bude čekat
čisté auto bez námrazy a jednoduše
přístupné parkovací místo.
Pevná konstrukce a čiré
polykarbonátové sklo přístřešku
Carport ochrání Váš vůz před
nepříznivými povětrnostními vlivy,
zejména krupobitím.
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Moderní garážové stání Carport od
ﬁrmy Vöroka je možné vyrobit pro více
aut stojících v řadě podle Vašeho přání.
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CARPORT
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Vöroka nabízí nejrozsáhlejší program systémů zastřešení!
Vše z jedné ruky: poradenství, plánování, výrobu a montáž

Od roku 1964, kdy byla ﬁrma Vöroka založena
se specializuje na zakázkovou výrobu systémů
zastřešení bazénů a dalších prostor.
Vše je vyráběno na míru dle přání zákazníků.
Díky důslednému vývoji produktů bylo dosaženo
nejrozsáhlejšího programu zastřešení, který
dnes trh nabízí.
Nejmodernější vybavení výrobních hal a vysoce vyškolený a neustále vzdělávaný personál
zajišťuje nejen sériovou, ale i zakázkovou a
jinak specializovanou výrobou v nejvyšší
kvalitě.
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Důvěřujte více jak 50-ti letům mezinárodních zkušeností!
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Využijte všech možností na jednom místě.
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