
Jak vybrat skleník Lanit Plast? 
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Jak vybrat skleník Lanit Plast? 

Naše firma je specializovaná na skleníky s plastovým, tj. polykarbonátovým prosklením. Takže skleník prosklený klasickým sklem u nás není možné 
zakoupit. Dále máme v nabídce pouze skleníky – stavebnice, kdy si zákazník zakoupí skleník v rozebraném stavu a podle podrobného českého návodu si ho 
sám sestaví. 

Před vlastním nákupem skleníku si musíte rozmyslet několik věcí 

Hliníková konstrukce – jedná se o skleník, kde je konstrukce složená z jednotlivých hliníkových profilů, které se pomocí hliníkových šroubů 
sešroubovávají k sobě. Jedná se o osvědčený princip HOBBY skleníku vhodný na většinu zahrad s výjimkou velmi větrných míst (případně zahrad 
ve vyšších nadmořských výškách, kde hrozí větší množství sněhu). U skleníků bývá přiložena (nebo možno dokoupit) plechová pozinkovaná 
základna, která nahrazuje podezdívku. Na základně postavíte vlastní konstrukci skleníku, osadíte lehkými nerozbitnými polykarbonátovými 
deskami a pak základnu pevně přichytíte k zemi (doporučujeme vybetonovat několik kotev a přišroubovat na hmoždinky – viz návod ke každému 
skleníku). Hliníkovou konstrukci mají skleníky New Multiline, Multiline Klasik, Venus, Ida, Merkur, Uranus a Zeus. 

Plastová konstrukce – konstrukce je vyrobená z pevných PVC profilů, které se zasunují do sebe. Jedná se o velice masivní a extrémně bytelnou 
konstrukci skleníku, která je vhodná do větrných oblastí i do míst s vyšší sněhovou pokrývkou. Plastovou konstrukci mají skleníky Rion Eco Grow, 
Rion Hobby Gardener, Rion Sun Lounge a Rion Prestige. Skleníky Rion patří obecně mezi nejkvalitnější špičku ve svém oboru. 

Užší skleníky jsou klasické HOBBY modely s nižší cenou, ale i menší užitnou hodnotou. U užších skleníků jsou běžné jednoduché dveře. V tomto 
skleníku musíte počítat s užšími policemi na rostliny po stranách užší uličky, ovšem na tyto police zase pohodlně dosáhnete. Užší typy skleníků jsou 
obecně i nižší (jejich výška je okolo 200 cm ve hřebeni) a mají i nižší boční stěnu. Menší skleníky jsou vhodné pro začátečníky nebo případně pro 
příležitostné zahrádkáře. Mezi užší skleníky patří modely New Multiline, Multiline Klasik, Venus, Rion Eco Grow. 

Širší skleníky už patří většinou do vyšší kvalitativní kategorie skleníků a nabízí mnohem větší prostor. Jejich šířka je cca 260 cm a výška 230 – 250 
cm. Do tohoto prostoru již v pohodě umístíte široké police na rostliny a uvnitř rozhodně nebude stísněný prostor. Pokud plánujete ve skleníku 
strávit více času a patříte mezi náruživé pěstitele, pak rozhodně vyberte některý z těchto větších modelů. Mezi širší typy skleníků patří modely 
Merkur, Uranus, Zeus, Rion Hobby Gardener a Rion Prestige.

Jednoduché dveře existují buď jako posuvné nebo na pantech. Posuvné dveře vyžadují časté průběžné čištění vodících lišt (kolejniček) od nečistot. 
Dveře na pantech jsou mnohem kvalitnějším a vhodnějším řešením. Jednoduché dveře jsou běžné ve všech modelech užších skleníků. Jednoduché 
posuvné dveře mají úzké skleníky Multiline Klasik a Venus. Dveře na pantech mají úzké modely New Multiline a Rion Eco Grow. Jednoduché 
posuvné dveře má také model širšího skleníku Merkur. Pozor – vzhledem k větší šířce skleníku Merkur nejsou dveře v hlavní ose skleníku, ale na 
pravé nebo levé straně od podélné osy skleníku. To může způsobit menší komplikace při vstupu do skleníku např. s větším květníkem. 

Dvojité dveře patří mezi základní výbavu vyšší třídy skleníků. Dvojité dveře bývají často posuvné, jsou proto náchylnější na údržbu a vyžadují 
průběžné čištění vodících lišt (kolejniček) od nečistot. Dvojité dveře současně zajišťují velmi „luxusní“ obrovský vstupní prostor do skleníku, kterým 
dovnitř pronesete bez problémů police nebo regály jakýchkoliv rozměrů. Dvojité posuvné dveře mají skleníky Uranus, dvojité dveře na pantech 
mají skleníky Rion Hobby Gardener a Rion Prestige. Skleníky Uranus a Rion Hobby Gardener maximálně doporučujeme – jde o ideální kompromis 
vysoké kvality a relativně rozumné ceny).

1. Chci skleník s plastovou konstrukcí nebo s hliníkovou konstrukcí ??

2. Chci skleník užší (cca 185 - 195 cm) nebo širší (cca 257 – 259 cm) ??

3. Chci skleník s jednoduchými nebo dvojitými dveřmi ??
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Rion Prestige
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