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Tinman TIN802 
 

Číslo zboží: TIN802 
EAN: 8594170470043, 8594170470050, 8594170470067 
Počet balení: 3 ks 
 
Garáž TINMAN TIN802 - kvalitní řešení pro uskladnění Vašich věcí. 
 
Garáž Tinman Vám nabízí široké možnosti pro uskladnění Vašeho automobilu, zahrádkářských věcí, 
sportovních potřeb nebo stavebního materiálu. Prioritně je určena pro garážování automobilů a 
zahradní techniky. Boční uzamykatelné dveře umožňují pohodlný přístup a pohyb i po zaparkování 
auta. Šířka garáže 2,89 m a délka 5,9 m poskytuje dostatečný prostor při manipulaci s rozměrnějšími 
předměty, které je potřeba vyložit z auta, například dětská autosedačka, větší  batožina, kočík a 
podobně. Široké dveře (o rozměrech 212 x 186,5 cm) zaručují pohodlný přístup do garáže a klasická 
sedlová střecha umožňuje bezproblémovou manipulaci uvnitř. 
 
Domky a garáže Tinman jsou oblíbené na evropském trhu a poměrem cena – kvalita patří 
k nejprodávanějším a jejich využití je rozmanité. 
Garáž je vyrobená z pevného profilovaného plechu s průměrem 0,25-0,3 mm, který díky barevnému 
nátěru nevyžaduje další údržbu. Barevný nátěr zároveň chrání garáž před korozí a garantuje dlouhou 
životnost. 
Garáž je vybavena ocelovou konstrukcí, která ji zpevňuje a zároveň umožňuje snadné ukotvení 
k podkladu. Umístnění garáže doporučujeme na rovný povrch například na zámkovou dlažbu nebo 
betonový podklad.  
 
Jednoduchou montáž, kterou zvládnou dva průměrně manuálně zruční lidi v průběhu 2 dnů.  
Doporučené vybavení pro montáž: aku šroubovák, šroubovák, kombinačky, vodováha a pracovní 
rukavice.  
Garáž je dodávána ve třech kartonech. Každý z nich o rozměrech 185 x 85 x 25 cm. 
Dveřní kliky mají předvrtané otvory pro zámek. Zámek není součástí balení. 
 
Popis:  

 Kovový volně stojící garáž vyrobená z pevného profilovaného plechu, který nevyžaduje další 
údržbu 

 Síla stěny 0,25 -0,3 mm 

 Dvoukřídlé dveře s výškou 186,5 cm a šířkou 212 cm 

 Vnitřní výška umožňuje komfortní pohyb osob s výškou do 190 cm 

 Barevné provedení hnědá barva 

 Praktické větrací otvory zabezpečují pohyb vzduchu  

 Zabudovaný odtok pro svod vody 

 Záruka 15 let proti prorezavění 

 Snadná montáž pro 2 -4 osoby 

 Praktický design 
 

 
Rozměry (vč. střešních přesahů): 299,5 x 601,2 x 232 cm (Š*D*V) 
Plocha základny: 17,1 m2 

Rozměr základny:  289,2 x 590,5 cm 
Váha výrobku: 220 kg 
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