
Metalowe domki ogrodowe firmy Hörmann

Z myślą o tych, którzy szukają praktycznego sposobu na przechowywanie
różnych przedmiotów, firma Hörmann poszerzyła swoją ofertę o metalowe
domki ogrodowe oraz stojaki na drewno kominkowe. To nowoczesne i trwałe
wyposażenie każdego ogrodu, które pomoże uporządkować otoczenie wokół
domu i bezpiecznie przechować, często niemieszczące się w domu rzeczy.

Porządek na posesji i w ogrodzie
Często zastanawiamy się, jak utrzymać porządek na posesji i gdzie schować takie przedmioty, jak
rowery, narzędzia i meble ogrodowe czy grill, wykorzystywane w ogrodzie i codziennym życiu, ale
nie zawsze będące jego ozdobą. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom firma Hörmann
przygotowała doskonałe rozwiązanie w postaci domków ogrodowych, oferowanych w różnych
wielkościach, wzorach i kolorach. Bogate wyposażenie dodatkowe ułatwi zagospodarowanie 
przestrzeni w domku a wszystkie narzędzia i sprzęty  będą zawsze na swoim miejscu. Osoby lubiące
nastrój i ciepło płynące z kominka w długie jesienne wieczory mogą zaopatrzyć się w estetyczne
stojaki na drewno kominkowe, tworzące wraz z domkami ogrodowymi zgraną kompozycję.

Wiele możliwości
Każdy domek można kształtem i wyglądem dopasować do małej architektury ogrodowej wybierając
jeden z dostępnych wariantów oraz wyposażyć tak, aby spełniał wymagania nawet najbardziej
wymagających. Klienci mają do wyboru dwa ponadczasowe wzory Classic i Modern w 3 wielkościach
i 9 kolorach standardowych. Opcjonalnie domki mogą zostać pomalowane na dowolny kolor z palety
RAL. Domek Modern dostępny jest także z powierzchnią drewnopodobną Golden Oak. Oba wzory
Classic i Modern są dostępne z dachem jedno- lub dwuspadowym. W wersji z dachem
jednospadowym wnętrze domku jest doświetlone światłem dziennym wpadającym do wnętrza przez
górne naświetle umieszczone w części frontowej domku. Wyposażenie dodatkowe ułatwia
zagospodarowanie przestrzeni i maksymalne wykorzystanie każdego zakamarka. Półki, wieszaki na
narzędzia i rowery, kratownice na pnącza, łatwa w utrzymaniu podłoga z aluminiowej blachy
ryflowanej, progi nabiegowe ułatwiające wprowadzenie roweru lub taczki oraz okna i rynny
pozwalające na gromadzenie wody opadowej to tylko niektóre elementy z bogatej oferty. Szerokie
drzwi o wysokości niemal 2 metrów zapewniają łatwy dostęp do przechowywanych przedmiotów.  

Materiał to podstawa
Domki ogrodowe i stojaki na drewno firmy Hörmann są z pewnością bardziej bezpieczne i trwałe niż
tego typu obiekty wykonane z drewna. Metalowa konstrukcja z blachy stalowej, cynkowanej ogniowo
i malowanej proszkowo skutecznie zabezpiecza przed niekorzystnym działaniem warunków
atmosferycznych. Użyte materiały są niepalne i w przeciwieństwie do drewna nie podlegają
procesowi wypaczania. Ich dobre zabezpieczenie sprawia, że domki niemal nie wymagają



konserwacji. Staranne i estetyczne wykonanie bez ostrych krawędzi, wystających śrub i nitów
pozwala na ich bezpieczne użytkowanie przez dzieci i dorosłych. Dodatkowym atutem jest 20 letnia
gwarancja.
Sprawny i szybki montaż domku zapewniają partnerzy handlowi Hörmann na terenie całego kraju.
Szczegóły oferty można znaleźć na stronie www.hormann.pl.
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