
       TERRASSI ALU-MOODUL VARIKATUSED  

 
Põhilised omadused 
 

✓ Täielik komplekt koos kõigi ühendustarvikutega 

✓ Lihtne ja varieeruv paigaldus 

✓ Pulbervärvitud ALU-profiilid, valge ja antratsiit 

✓ Integreeritud vihmaveesüsteemi väljund mõlemal küljel 

✓ 10 mm klick-süsteemiga polükarbonaat katusepaneelid 

✓ Suure vastupidavusega kahekihilised paneelid 

✓ UV- ja rahekindel 

✓ Lumetaluvus 150 kg/m² 

 
Tugipostid on sujuvalt liigutatavad mõlemas suunas kuni 60 cm. 



  

Terrassi katusepaneelid on 10mm tugevast kahekihilisest kihtplastikust. Paneelid liidetakse 

omavahel klick-süsteemiga, mis ei nõua H-profiilide kasutamist. Sellega välistatakse mustuse 

teke, mis tavaliselt tekib H-profiili ja kihtplastiku vahele. 

 

Lisamooduli komplekt kogulaiusega 120 cm: 

 

Lisamooduli komplekt sisaldab kõiki varikatuse laienduseks vajaminevaid detaile: 

lisapaneelid, esi -ja tagaosa karkass, seinakinnitused, vahetalad, vihmavee süsteemi 

pikendus, üks tugijalg. 

Laiendada saab neid varikatuseid, mis on 2-osalised (eest 3-e tugipostiga). 

Näide. Peale varikatuse 5,46m laiendust 1- või 2-mooduliga, on varikatuse mõõdud: 

+ 1 moodul: 5,46 m + 1,2 m = 6,66 m 
+ 2 moodulit: 5,46 m + 2 x 1,2 m = 7,86 m 
 



Kõik standard mudelid on olemas valge ja antratsiit värviga. 
Varikatuse raam on spetsiaalse tugivormiga alumiinium, mis on pulbervärvitud. 
Moodulid on toodetud GUTTA Saksa tehases, mitte Hiinas. 
Varikatuse garantii on 10 aastat. 
 
Katusepaneelide eelis, võrreldes tavalise kihtplastikuga: 
 
* Paneelid liidetakse omavahel klik-süsteemiga (tekib sile pealispind), seega jääb ära 
mustuse teke, mis tavakatusel H-profiilide vahele tekib. 
 
* Katusepaneelide servad (kus on kambrite avaused), on tehases juba termiliselt kinni 
valatud. See tagab, et plaadi sisse ei satu niiskust ega mustust mingilgi määral.  
 
* Plaadi alumine pool on päikest hajutava süsteemiga (nn. ice-frost pinnaga), mis ei lase 
otsesel päikesevalgusel läbi plaadi tulla. 
 
* Varikatusel kasutatav 10mm paneel-kihtplastik on tugevam, kui tavaline 10mm kihtplastik.  
Lumekoormus taluvus on 150kg/m2. 
 
* Varikatuse paneelid on kõik valmis ja õiges mõõdus, midagi lõikama ei pea. 
 
 
Varikatuse püstitus ja garantii: 
 
** Varikatuse püstitus võtab aega 5-7 tundi kahel inimesel, mis on oluline võit töörahas, 
võrreldes puidust varikatuse ehitusega. Lisaks on Gutta varikatustel garantii 10 aastat, 
puitehituse korral annab ehitaja enamasti vaid 2-aastase garantii. 
 
Lisainfo GUTTA kodulehel: 

Inglise keeles: 

https://www.gutta.com/en/products/terrace-roof-carport.html 

 

Saksa keeles: 

https://www.gutta.com/de/produkte/terrassendach-carport.html 

 

https://www.gutta.com/en/products/terrace-roof-carport.html
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