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03—04

O nás

Staviame montované garáže a záhradné domčeky. 
Špecializujeme sa na realizáciu malých montovaných 
stavieb – garáží, rôznych typov prístreškov a 
záhradných domčekov.

Dodávame ich na kľúč. Naším krédom je vysoká 
kvalita, spoľahlivosť a primeraná cena. 

Dlho sme pracovali na 
tom, aby ste vy pri 
stavbe nemuseli.

Ponúkame celú škálu produktov – cenovo dostupné 
relizácie s najvyššou dostupnou kvalitou v Európe, 
ktoré si môže dovoliť naozaj každý.
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Tradícia
od roku 1994 – rodinná firma

Originalita
prinášame originálne produkty

Kvalita 
starostlivo vyberáme 
renomovaných výrobcov, na 
ktorých sa môžeme spoľahnúť

Profesionalita 
našim cieľom je spokojný zákazník

Dizajn
premyslený do najmenších 
detailov

Servis
bezpečný a jednoduchý nákup
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Založenie
živnosti

Objavenie
technológie

Založenie s.r.o. Získanie
SK Certifikátu
o zhode

Presťahovanie do
nových priestorov
a nová značka
GARDEON

2021

Rok inovácií

Objednávka

Proces objednávky produktov GARDEON

Myšlienka Objednávka MontážCenová ponuka Vaša spokojnosť

52 3 41

Viac ako len štandard
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Garáže 
GARDEON

05—06

Čistý dizajn zladený
s modernou architektúrou

Montované garáže vás očaria svojim nadčasovým dizajnom
a spracovaním. Od bežných murovaných garáží ich na prvý 
pohľad prakticky nerozoznáte. Oproti nim však tieto 
montované garáže spájajú celý rad praktických výhod. 
Realizácia stavby montovanej garáže je otázkou iba 
niekoľkých hodín. 

Novú garáž podla vašich predstáv môžete mať naozaj 
rýchlo a kvalitne. Dbáme na výber tých najkvalitnejších 
materiálov s precíznym spracovaním. Pultovú strechu garáže 
možno kombinovať s rodinným domom s valbovou alebo 
sedlovou strechou, pričom dizajn ostane neporušený.

Prednosti garáží
GARDEON

—     Viac miesta pre vás
—     Bezpečná
—     Na mieru
—     Šetrí čas a peniaze
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Záhradné domčeky
GARDEON
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Originálny záhradný domček,
ktorý vám budú susedia závidieť

Tradičná funkčnosť spojená s moderným vzhľadom, 
kvalitnými materiálmi a súčasnými stavebnými technoló-
giami, ale aj s dostupnou cenou, to je charakteristika 
montovaných záhradných domčekov.

Odkladací priestor na všetko potrebné náradie, sezónne 
uskladnenie nábytku z terasy či odloženie bicyklov – 
fungujúcu záhradu si možno len ťažko predstaviť bez 
praktického záhradného domčeka.

Prednosti záhradných
domčekov GARDEON

—     Trvácnejší ako drevený
—     Bezpečný pre vaše veci
—     Moderný vzhľad
—     Krajší ako murovaný
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Prístrešky 
GARDEON

09—10

Praktické riešenie
za rozumnú cenu

Potrebujete jednoduchý a účelný prístrešok za rozumnú cenu, 
ktorý bude zároveň estetický, odolný a kvalitne vyhotovený? 
Potom sú naše oceľové montované prístrešky GARDEON pre 
vás tým pravým riešením. 

Ak potrebujete niektorú zo stien prístrešku uzavrieť, môžete 
využiť našu dizajnovú drevenú výplň. Montované prístrešky 
GARDEON dokážu splniť rozličné požiadavky – v ponuke je 
totiž nielen široká škála štandardných rozmerov, ale aj 
možnosť zhotoviť prístrešok na mieru. Prístrešok môže tiež 
nadväzovať na dom a vytvoriť tak prekrytie vstupného 
priestoru či terasy pred obývačkou.

Prednosti prístreškov
GARDEON

—     Cenovo dostupný 
—     Minimálna údržba
—     Kvalitné materiály
—     Možnosť kombinácie so
          záhradným domčekom,
          garážou
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Prístrešky 
SIEBAU

11—12

Dizajn, ktorý vás
nadchne

Ak ste prívržencom súčasnej architektúry a elegantných riešení, 
potom sú prístrešky renomovanej nemeckej značky SIEBAU pre vás 
tou správnou voľbou.

Majú totiž jednoduchú, modernú konštrukciu a steny s dizajnovými 
výplňami, ktoré svojím vzhľadom a štruktúrou dokonale dopĺňajú 
čisté tvaroslovie súčasných rodinných domov. Dokonca dokážu ich 
minimalistický vzhľad decentne oživiť a pozdvihnúť na vyššiu 
úroveň.

Prednosti prístreškov
SIEBAU

—     Minimalistický dizajn 
—     100% made in GERMANY
—     Prémiová kvalita
—     Nekonečná trvácnosť

Prístrešky 
SIEBAU

11—12

Dizajn, ktorý vás
nadchne

Ak ste prívržencom súčasnej architektúry a elegantných riešení, 
potom sú prístrešky renomovanej nemeckej značky SIEBAU pre vás 
tou správnou voľbou.

Majú totiž jednoduchú, modernú konštrukciu a steny s dizajnovými 
výplňami, ktoré svojím vzhľadom a štruktúrou dokonale dopĺňajú 
čisté tvaroslovie súčasných rodinných domov. Dokonca dokážu ich 
minimalistický vzhľad decentne oživiť a pozdvihnúť na vyššiu 
úroveň.

Prednosti prístreškov
SIEBAU

—     Minimalistický dizajn 
—     100% made in GERMANY
—     Prémiová kvalita
—     Nekonečná trvácnosť



Pergoly 
GARDEON

13—14

Obľúbené miesto
na relax s priateľmi

Ak si chcete užívať relax na záhrade naozaj dokonale, bez altánku 
sa jednoducho nezaobídete. Naše oceľové pergoly majú čistý, 
moderný dizajn a za rozumnú cenu vám poskytnú ideálne miesto 
na posedenie s priateľmi, chránené pred páliacim slnkom, 
dažďom, vetrom či zvedavými pohľadmi.

Vďaka čístým líniam ponúkame jednoduchý, trendový dizajn, ktorý
dokonale doplní architektúru rodinných domov a navyše neomrzí.

Prednosti pergoly
GARDEON

—     Nadčasový dizajn
—     Robustná konštrukcia
—     Priaznivá cena
—     Dlhá životnosť
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3PO SLOVAKIA, s.r.o. 

Turčiansky Ďur 49

038 43 Turčiansky Ďur

+421 903 18 18 18

info@gardeon.sk

www.gardeon.sk

IČO: 470 33 291

DPH: SK 202 371 6706


