Co můžeme říci o Evotech ™?
Evotech je nová technologie firmy Keter pro zahradní domky a další venkovní výrobky.
Nabízí vzhled a dojem z přírodního dřeva - bez údržby a s extrémně dlouhou životností.
Zahradní domky vyrobené z materiálu Evotech lze také snadno sestavit a nabízí zákazníkům spoustu
benefitů a výhod, jako například: podlaha, přirozené světlo, odvětrávání, možnost uzamčení a pevnost,
která je založena na inteligentních konstrukčních panelech a ocelové výztuži.
Panely Evotech jsou na špici vývoje firmy Keter a jsou výsledkem materiálových a výrobních technologií.
Evotech je vyroben z pokročilého kompozitního materiálu, který společně s jedinečnými výrobními
procesy společnosti Keter vytváří přírodní vzhled dřeva.
Vysvětlení koextruze:
Jak je vidět na samotném panelu, byl vyroben koextruzí. Je to proces lisování dvou (nebo více) materiálů
skrz stejnou lisovnici za vzniku jednoho kusu. Tento vícevrstvý panel poskytuje vlastnosti z každého
použitého materiálu. Proto se na vnější vrstvě panelu Evotech může objevit přirozený vzhled, ale uvnitř
zachovává všechny technické požadavky panelu, aby vydržel vítr, sníh nebo jakékoli jiné přírodní
podmínky….)

Darwin vs. Newton
Technologie Evotech pro nás otevírá nové hranice a dává nám mnoho dalších produktových možností.
S Evotech můžeme vytvořit různé výrobky, velikosti, vzhledy a různé síly panelů.
Jak Darwin, tak Newton používají technologii Evotech.
Výrobky se naprosto liší velikostí, pevností a vzhledem, ale i jejich postavením na trhu.
• Darwin je založen na tloušťce panelu 16 mm, zatímco Newton na 20 mm.
• Newton má mnohem více ocelové výztuže.
• Newtonova podlaha je silnější a odolnější.
• Newtonovu střechu lze zatížit sněhem 150 kg / m2 , což je dvojnásobek než u Darwina 75 kg / m2.
• Newton má dvojité široké a vysoké dveře a v domku se dá pohodlně chodit.
• Newton má i další funkce: 2 široká okna, střešní okno, zamykací mechanismus a kliky, které jsou lépe
zpracované než u Darwina.
Jsou zde také rozdíly v sekundárním zpracování materiálu u každého domku.
Evotech tedy není jen pro prémiové výrobky.

EVOTECH vs. DUOTECH
Evotech a Duotech jsou technologie vyvinuté společností Keter pro venkovní výrobky.
Oba materiály nabízejí krásný přirozený vzhled, který nevyžaduje údržbu a má dlouholetou životnost.
• Oakland nebo Newton – jsou velmi pevné zahradní domky.
• Artisan nebo Darwin - v obou případech je montáž snadná
Co je lepší? Záleží hlavně na osobních preferencích. Robustní vzhled Oaklandu nebo vzhled klasického
dřeva u Newtonu.
Kvalita zahradního domku není jen v použitých technologiích, ale také v jeho vlastnostech, síle, velikosti
atd.
Jeden rozdíl: Duotech lze natírat, ale Evotech ne (Ale kdo by chtěl natírat tak krásný zahradní domek?) a
na zdi z Duotech materiálu můžeme použít D-klipy k zavěšení polic, ale u EVOTECH materiálu to není
možné.

