Zastřešení
Nejlepší kvalita a moderní design
v praktické sadě: zastřešovací
systémy ARON zcela splňují ty
nejvyšší požadavky a nikdy vás
nenechají zmoknout.
Se systémem ARON budete

doma vždy vítáni.
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Zastřešovací systémy ARON

Předstříšky a zastřešení ARON

ARON vám svými kvalitními předstříškami a
zastřešením nabízí ideální ochranu proti nepříznivým
povětrnostním vlivům pro domovní vchody, terasy a
parkovací místa – abyste v dešti či sněhu měli vždy
nohy v suchu.

Naše praktické kompletní sady splňují ty nejvyšší nároky a přesvědčí svou nejlepší kvalitou a moderním designem. Vyberte si ze sedmi modelů předstříšek či si dopřejte nové
zastřešení terasy nebo parkovacího místa – se systémem ARON máte při větru či nečasu
vždy tu správnou střechu nad hlavou.

Nerezová ocel a kvalitní výplně z odolné umělé
hmoty či pravého skla zajišťují spolehlivou ochranu.
Zastřešovací systémy ARON však nabízí mnohem více.
Kvalitní materiály a techniky zpracování v kombinaci
s náročným designem dělají z předstříšek a zastřešení
univerzálně použitelná zařízení, která se začlení do
celkové podoby vašeho domu zcela bez problémů a se
vší harmonií.

Nejlepší ochrana – kvalitní a s dokonalým tvarem
Naše kompletní pakety obsahují všechno potřebné příslušenství a
podrobný návod pro bezproblémovou montáž.
Přehled výhod zastřešovacích systémů ARON
•
•
•
•

ARON nabízí promyšlená řešení pro domy všech typů a
nikdy vás nenechá zmoknout.

k valitní nosné a střešní materiály
Ochrana před škodlivými povětrnostními vlivy jako např. sluncem, větrem, mrazem a kroupami
dodávka v praktické kompletní sadě
snadná montáž

Předstříška ARON
Protega
Materiál
Krytina: polykarbonát (umělá hmota), 3 mm, průhledný
Nosník:		
pozinkovaná ocel, antracit

Obsah
Zastřešovací systémy ARON
ARON Předstříšky
ZASTŘEŠENÍ ARON

Rozměry
Šířka:		
Hloubka:		
Výška:		
2
3
12

135 cm
90,5 cm
18,5 cm

Zatížení sněhem/nápory větru*
Zatížení sněhem: 0,8 kN/m2
Nápory větru:
90 km/h
Číslo výrobku
5945458

* S pecifické údaje o zatížitelnosti sněhem a náporech větru ve vašem regionu a s tím spojenými stavebně
technickými požadavky obdržíte od příslušného úřadu.
2
9990510_EM_04_16_CZ_Brosch_ARON_Vordaecher.indd 2-3

3
22.08.16 14:32

Předstříška ARON
Trasparo
Materiál
Krytina: spojovací bezpečnostní sklo, 12 mm, průhledné
Nosník:		
nerezová ocel V2A
Rozměry
Šířka:		
Hloubka:		
Výška:		

150 cm
90 cm
76-80 cm

Zatížení sněhem/nápory větru*
Zatížení sněhem: 1 kN/m2
Nápory větru:
120 km/h
Číslo výrobku
5945475

Předstříška ARON
Baldino
Materiál
Krytina: polykarbonát (umělá hmota), 6 mm, průhledný
Nosník:		
pozinkovaná ocel, antracit
Rozměry
Šířka:		
Hloubka:		
Výška:		

Předstříšky ARON - elegantní
rozšíření vstupu do vašeho domu.

223,5 cm
139 cm
33 cm

Zatížení sněhem/nápory větru*
Zatížení sněhem: 1,2 kN/m2
Nápory větru:
120 km/h
Číslo výrobku
5945472

* Specifické údaje o zatížitelnosti sněhem a náporech větru ve vašem regionu a s tím spojenými stavebně
technickými požadavky obdržíte od příslušného úřadu.
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Předstříška ARON
Ingressa průhledná
Materiál
Krytina: akrylové sklo, 4 mm, průhledné
Nosník:		
nerezová ocel V2A
Rozměry
Šířka:		
Hloubka:		
Výška:		

150,5 cm
91,5 cm
17,5 cm

Zatížení sněhem/nápory větru*
Zatížení sněhem: 1,2 kN/m2
Nápory větru:
120 km/h
Číslo výrobku
5945473

Předstříška ARON
Ingressa satinovaná
Materiál
Krytina: akrylové sklo, 4 mm, satinované
Nosník:		
nerezová ocel V2A
Rozměry
Šířka:		
Hloubka:		
Výška:		

ARON - pro přátelské uvítání
za každého počasí.

150,5 cm
91,5 cm
17,5 cm

Zatížení sněhem/nápory větru*
Zatížení sněhem: 1,2 kN/m2
Nápory větru:
120 km/h
Číslo výrobku
5945476

* S pecifické údaje o zatížitelnosti sněhem a náporech větru ve vašem regionu a s tím spojenými stavebně
technickými požadavky obdržíte od příslušného úřadu.
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Předstříška ARON
Estenso transparentní
Materiál
Krytina: akrylové sklo, 6 mm, průhledné
Nosník:		
pozinkovaná ocel, antracit
Rozměry
Šířka:		
Hloubka:		
Výška:		

205,5 cm
140 cm
25,3 cm

Zatížení sněhem/nápory větru*
Zatížení sněhem: 1,2 kN/m2
Nápory větru:
120 km/h
Číslo výrobku
5945474

Předstříška ARON
Estenso satinovaná
Materiál
Krytina: akrylové sklo, 6 mm, satinované
Nosník:		
pozinkovaná ocel, antracit
Rozměry
Šířka:		
Hloubka:		
Výška:		

Kvalita a design
v dokonalém souladu.

205,5 cm
140 cm
25,3 cm

Zatížení sněhem/nápory větru*
Zatížení sněhem: 1,2 kN/m2
Nápory větru:
120 km/h
Číslo výrobku
5945721

* Specifické údaje o zatížitelnosti sněhem a náporech větru ve vašem regionu a s tím spojenými stavebně
technickými požadavky obdržíte od příslušného úřadu.
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Boční díl ARON
Latera průhledný
Kompatibilní se všemi přestříškami ARON
Materiál
Bočnice: akrylové sklo, 6 mm, průhledná
Nosník:		
nerezová ocel V2A
Rozměry
Výška:		
Šířka:		
Hloubka:		

170,5 cm
10 cm
63,5 cm		

Zatížení sněhem/nápory větru*
Zatížení sněhem: nelze aplikovat
Nápory větru:
120 km/h
Číslo výrobku
5945478

Boční díl ARON
Latera satinovaný

Rozmanité a reprezentativní zastřešovací systémy ARON.

Kompatibilní se všemi přestříškami ARON
Materiál
Bočnice: akrylové sklo, 6 mm, satinované
Nosník:		
nerezová ocel V2A
Rozměry
Výška:		
Šířka:		
Hloubka:		

170,5 cm
10 cm
63,5 cm

Zatížení sněhem/nápory větru*
Zatížení sněhem: nelze aplikovat
Nápory větru:
120 km/h
Číslo výrobku
5969321

* S pecifické údaje o náporech větru ve vašem regionu a s tím spojenými stavebně technickými požadavky
obdržíte od příslušného úřadu.
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Díky systému ARON je vaše auto
chráněno před povětrnostními vlivy.

Zastřešovací systém ARON
Vacanza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lze použít jako zastřešení terasy či parkovacího místa
Odolnost proti zatížení, počasí a UV záření
Jednoduchá samostatná montáž díky systému Click N Lock
Práce na domovní střeše nejsou nutné
Flexibilní umístění vzpěr
Napojení na stěnu lze individuálně přizpůsobit
K dostání také další provedení
Střešní materiál je průhledný, takže se do vaší
zimní zahrady dostane slunce
Prakticky nezničitelné panely z 8 mm polykarbonátu
Multiwall (umělá hmota)
100% ochrana proti škodlivému UV záření
Bezúdržbový – bez rzi, hniloby či tříštění
Robustní a trvalé vzpěry z hliníkových profilů s práškovou úpravou
ARON Vacanza Alpin obsahuje navíc soupravu stavební statiky pro
dostatečnou stabilitu v regionech s vysokým množstvím sněhových
srážek a větrností

Specifické vlastnosti

Flexibilní montáž
Díky flexibilní montáži můžete zastřešení terasy či parkovacího
místo zcela jednoduše přizpůsobit specifickým vlastnostem vašeho
místa.
A
B
C

Flexibilní umístění
vzpěr

Střešní systém Click N Lock
• pro snadnou montáž

Vestavěné střešní žlaby

Upevnění na podlahu
obsaženo v kompletní sadě

Montážní výška na zdi
Odstup vzpěr ode zdi
Vzdálenost mezi vzpěrami
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Dostupná provedení
Zastřešení ARON Vacanza
Provedení
(H x Š)

Materiál
Zastřešení

Materiál
Nosník

Zatížení
sněhem/
nápory větru*

2,95 x 6,74 m
2,95 x 7,99 m
2,95 x 8,54 m
2,95 x 9,24 m

1,5 kN/m2
120 km/h
Zatížení sněhem:
Nápory větru:

2,95 x 6,19 m

Hliníkové profily
s práškovou úpravou

2,95 x 4,94 m

Polykarbonát (umělá hmota),
8 mm, průhledný

2,95 x 3,14 m

Č. výr.
bílá

Č. výr.
antracit

5945460

5945461

5969307

5969308

5945462

5945463

5945464

5945465

5945466

5945467

5945468

5945469

5945470

5945471

Č. výr.
bílá

Č. výr.
antracit

5969309

5969310

5969311

5969312

5969313

5969314

5969315

5969316

5969317

5969318

5969305

5969303

5969319

5969320

Č. výr.
bílá

Č. výr.
antracit

5945457

5945459

Zastřešení ARON Vacanza Alpin vč. soupravy stavební statiky*

2,95 x 4,94 m
2,95 x 6,19 m
2,95 x 6,74 m
2,95 x 7,99 m
2,95 x 8,54 m

Polykarbonát (umělá hmota),
8 mm, průhledný

2,95 x 3,14 m

2,95 x 9,24 m

Materiál
Nosník

Zatížení
sněhem/
nápory větru*

Zatížení sněhem:
2,2 kN/m2
Nápory větru:
120 km/h
vč. soupravy stavební statiky

Materiál
Zastřešení

Hliníkové profily s práškovou úpravou plus
extra ocelové zesílení
ve vzpěrách

Provedení
(H x Š)

Boční stěna
Provedení
(H)
2,95 m

Materiál
Bočnice

Materiál
Nosník

Polykarbonát
(umělá hmota),
8 mm,
průhledný

Hliníkové
profily
s práškovou
úpravou

Individuální zastřešení ARON
– atraktivní při každém počasí.

*Upozornění k zatížení sněhem/náporům větru:

Zastřešení terasy Vacanza Alpin se hodí zejména pro regiony s vysokým množstvím sněhových srážek a větrností, jelikož souprava stavební statiky se
postará o dostatečnou stabilitu vašeho nového zastřešení. Specifické údaje o zatížitelnosti sněhem a náporech větru ve vašem regionu a s tím spojenými stavebně technickými požadavky obdržíte od příslušného úřadu.
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