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Tinman TIN405 
 

Číslo zboží: TIN405 
EAN: 8594170470289, 8594170470272  
Počet balení: 2 ks 
 
Zahradní domek Tinman – kvalitní řešení pro uskladnění Vašich věcí. 
 
Zahradní domek Tinman Vám nabízí možnost uskladnění zahrádkářských věcí, sportovních potřeb 
nebo stavebního materiálu. 
Spektrum využití plechového domku Tinman je rozmanité. 
Domky Tinman jsou oblíbené na evropském trhu a poměrem cena – kvalita patří k nejprodávanějším. 
Klasická sedlová střecha a široké posuvné dveře (o rozměrech 173 x 126,4 cm) s vnitřní výškou domku 
(211 cm) zaručují pohodlný přístup do domku včetně bezproblémové manipulaci uvnitř domku. 
Domek je vyrobený z pevného profilovaného plechu s průměrem 0,25-0,3 mm, který díky barevnému 
nátěru nevyžaduje další údržbu. Barevný nátěr zároveň chrání domek před korozí a garantuje 
dlouhou životnost. 
Domek je vybaven ocelovou konstrukcí, která domek zpevní a zároveň umožní snadné ukotvení 
k podkladu. Umístnění domku doporučujeme na rovný povrch například na zámkovou dlažbu, 
zahradní desky nebo betonový podklad.  
V případě stavby na nezpevněný povrch doporučujeme uvnitř domku umístit OSB desky jako podlahu 
(tyto desky nejsou součástí balení). 
Jednoduchou montáž, kterou zvládnou dva průměrně manuálně zruční lidi v průběhu 5-7 hodin.  
Vybavení pro montáž: aku šroubovák, šroubovák, kombinačky, vodováha a pracovní rukavice.  
Domek je dodáván ve dvou kartonech. Jeden o rozměrech 185 x 85 x 20 cm, 185 x 30 x 28 cm. 
Dveřní kliky mají předvrtané otvory pro zámek. Zámek není součástí balení. 
 
Popis:  

 Kovový volně stojící zahradní domek vyrobený z pevného profilovaného plechu, který 
nevyžaduje další údržbu 

 Síla stěny 0,25 -0,3 mm 

 Dvoukřídlé posuvné dveře s výškou 173 cm a šířkou 105 cm 

 Vnitřní výška umožňuje komfortní pohyb osob s výškou do 190 cm 

 Šedá barva s bílými větracími mřížky 

 2 praktické větrací otvory zabezpečují pohyb vzduchu  

 Zabudovaný odtok pro svod vody 

 Záruka 15 let proti prorezavění 

 Snadná montáž pro 2 osoby 

 Praktický design 
 

 
Rozměry (vč. střešních přesahů): 278 x 323 x 216,6 cm (Š*D*V) 
Plocha základny: 8,19 m2 

Rozměr základny:  265,6 x 308,4 cm 
Váha výrobku: 108 kg 
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