Paviljoni
Skaists paviljons ir ideāla vieta, kur kopā ar ģimeni ieturēt vakariņas dārzā, dārza ballīte ar
draugiem vai tikai īss pārtraukums pie tējas tases. Mēs ražojam dažāda lieluma un formas
paviljonus. Izmērs svārstās no 9.2 m2 līdz 16.5 m2 un var uzņemt no 12 līdz 21 cilvēkiem
vienlaikus.
Paviljonu izvēlas, ņemot vērā lielos jaukos logus, kas ne tikai padara vietu ļoti vieglu un mājīgu,
bet arī ļauj vērot un sajust skaisto apkārtni.
Paviljona modeļi 9.2 m2 (sešstūra forma), 14.9 m2 (astoņstūra forma) un 16.5 m2 (astoņstūra
forma) standarta komplektā ietilpst:
noapaļoti priedes dēļi, sienas 45 mm biezas, atsevišķi 18 mm jumta paneļi pārklāti ar bitumena
šindeļi, 18 mm grīdas paneļi, atverami un fiksējami dubultā stikla logi, Franču stila dubultā stikla
durvis ar koka rokturi un slēdzeni, standarta BBQ un skursteņa komplekts ar galdu un soliem ap
to. Soli ir aprīkoti ar sēdekļa spilveniem un dažus solus var pagarināt, lai palielinātu komfortu.
Paviljons 10 m2, atšķirībā no citiem modeļiem, ir izgatavots no taisniem priedes koka dēļiem
(nav noapaļoti). Sienas biezums ir 45 mm un tas ir astoņstūra formā. Atšķirībā no citiem
modeļiem, šis modelis ir bez BBQ komplekta un soliem.
10 m2 paviljonā parasti tiek uzstādīti: 45 mm biezi dēļi, atverams un fiksējams dubultstikla logs ,
atsevišķi 18 mm jumta paneļi, kas pārklāti ar bitumena šindeli, 28 mm biezi grīdas paneļi ,
franču stila dubultās stikla durvis ar koka rokturi un slēdzeni.
Paviljoniem, kas nāk ar griliem, mēs piedāvājam grila galdus un drošības žogus. Abu veidu
paviljoniem mēs piedāvājam dažus piederumus, piemēram, ziemeļbriežu ādas, atvilktnes un
puķu podus.
Materiāli, ko lietoto ražošanā: priedes koksne un bitumena šindeļi
Paviljona jumta segumam tiek izmantotas augstas kvalitātes Somijas bitumena šindeļi.
Membrānas augšējais slānis ir pārklāts ar minerālu granulām. Granulu tonis ir iegūts no
dabīgiem materiāliem, tāpēc tiek garantēta ļoti ilgstoša šindeļa krāsa . Apakšējais šindeļa slānis
pārklāts ar bitumena līmi. Saules siltumā pārklājošie šindeļi pielīp viens otram, veidojot
hidroizolācijas slāni, kas jumtam nodrošina lielisku pretestību.
Paviljoni ir izgatavoti no krāsnī kaltētas priedes koka. Koksnes izcelsme ir Baltijas un
Skandināvijas valstu meži. Daži gatavie materiāli tiek piegādāti no dažādām Storaenso rūpnīcām
un ne visi tiek ražoti uz vietas. Apdedzina un šķiro pēc koksnes funkcijas, kas ļauj mums
piedāvāt izcilas kvalitātes produktus tirgū.

