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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení zákazníci, obchodní partneři,
vítejte v našem světě, ve světě zastřešení, který je
nejen zajímavým, ale skutečně rozmanitým odvětvím, které doplňuje a obohacuje každodenní život.
Zastřešení, která vyvíjíme a také vyrábíme jsou
tichým svědkem Vašeho rodinného života, nádherně prožitých dní v bazénu a důvěrných setkání
na terasách a to za jakéhokoli počasí nebo ročního období. Zkrátka naše zastřešení stojí v pozadí
všech méně či více významných událostí. Jsou ale
vždy připravena být pomocníkem, ochráncem a
pýchou na Vaší zahradě i terase.
ALUKOV každou svou myšlenkou, každým svým
výrobkem vyjadřuje a podporuje své dlouhodobé
poslání - DOTVÁŘÍME DOMOV…
Společnost ALUKOV jsem založil v roce 1995 a stále
se aktivně podílím na jejím každodenním chodu
a řízení. Od doby svého vzniku jsme vybudovali
v České republice výrobní areál, který zabírá více
než 30.000 m2. Také jsme postupně spustili výrobní
závody na Slovensku a Maďarsku.
Během své existence si společnost ALUKOV vybudovala silnou pozici nejen v České republice, ale
i v zahraničí a zařadila se mezi světovou špičku
v oboru.
Disponujeme moderními technologiemi, vlastním
vývojovým střediskem a také rozsáhlým vozovým
parkem.
Oboru zastřešení se věnujeme již více než 20 let.
Pro podporu výzkumu a vývoje své specializace
se stala společnost ALUKOV spoluzakladatelem
mezinárodní asociace kvalifikovaných výrobců a
prodejců bazénových i terasových zastřešení s názvem IPC Team. Dnes tato asociace sdružuje více
než 40 firem z celého světa.
ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN

Možná se zeptáte, co ještě nového lze v tomto
oboru vymyslet nebo zdokonalit a proč jsou zastřešení od Alukovu tolik žádaná? Na zastřešení,
která ALUKOV vyvíjí a vyrábí je od počátku kladen důraz na kvalitu, design, uživatelské pohodlí
a bezpečnost. Všechna zastřešení splňují evropské i světové normy v odolnosti proti síle větru
a tíze sněhu. Za naše bazénová i terasová zastřešení sklízíme ocenění na tuzemských i mezinárodních veletrzích. To je dobrým signálem a garancí
pro Vás, naše zákazníky i partnery a také odpovědí
na Vaši původní otázku, v čem tkví úspěch našich
zastřešení.
Společnost Alukov také pojmenovala terasové
zastřešení a dala mu název CORSO™. Všechna zastřešení jsou vyráběna s největší péčí a na míru.
Standardem je prvotřídní servis a spolehlivost. Od
odborné konzultace a poradenství, přes výrobu až
po montáž a servis.
Věřím, že Vaše rozhodnutí pro naše zastřešení je
správné a jsme připraveni Vám být nápomocni při
rozhodování a realizaci Vašich přání.
Děkujeme za vaši důvěru.

Jan Zitko
generální ředitel
předseda představenstva, ALUKOV a.s.
prezident, IPC Team
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Každý vybraný model zastřešení Vám upravíme na přání dle rozměru bazénu.
Z nejširší nabídky modelů zastřešení si vždy vyberete takový, který skvěle ladí
k Vašemu bazénu.
Zastřešení jsou mezinárodně certitfikována na zátěž proti síle větru a tíze sněhu.
Zastřešení mají nadčasový design a špičkovou povrchovou úpravu.
Vybrané NEO™ modely zastřešení obsahují AIR FRESH SYSTEM: jedinečná technologie umožňující pohodlně regulovat přístup čerstvého vzduchu do bazénu.
Vybrané NEO™ modely zastřešení obsahují EASY UP: vyvýšený systém uzamykání, díky kterému již není nutné se kvůli zabezpečení ohýbat u každého segmentu
až k zemi.
Alukov dodává k zastřešení bezpečné a pochozí kolejnice.
Alukov je garantem prvotřídního servisu s mnohaletou zárukou.
Zastřešení Alukov můžete zakoupit u obchodních partnerů po celé ČR.

www.alukov.cz

ŘADA NEO™ - EXKLUZIVNÍ KOLEKCE, NOVÝ TREND V ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ
ELEGANT NEO™
šířka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,85 - 1,40 m / délka dle přání zákazníka

IMPERIA NEO™

IMPERIA NEO™ - light *
šířka: 2,50 - 5,50 m / výška: 0,60 - 1,25 m / délka dle přání zákazníka
LAGUNA NEO™
šířka: 4,00 - 5,50 m / výška: 2,20 - 2,65 m / délka dle přání zákazníka
TROPEA NEO™
šířka: 4,00 - 5,75 m / výška: 1,50 - 1,85 m / délka dle přání zákazníka
UNIVERSE NEO™
šířka: 2,50 - 6,25 m / výška: 0,80 - 2,20 m / délka dle přání zákazníka

* EASY UP systém tento model neobsahuje.

JAK TO FUNGUJE...

UNIVERSE NEO™
ELEGANT NEO™

IMPERIA NEO™ LIGHT

LAGUNA NEO™

TROPEA NEO™

UNIVERSE NEO™

Představujeme Vám exkluzivní řadu zastřešení NEOTM společnosti ALUKOV. Tyto modely jsme vytvořili pro zákazníky,
kteří chtějí spojit komfort plavání v zakrytém bazénu s esteticky šetrným, technicky dokonalým řešením zastřešení,
které nebude narušovat harmonii jejich zahrady.
Vznikla tak ucelená řada modelů, která se vyznačuje zaobleným designem hliníkových profilů, které splňují ty
nejvyšší bezpečnostní a estetické požadavky spojené se stabilitou a odolností. Každý model řady NEOTM, kromě
modelu IMPERIA NEOTM - light, je navíc doplněn novým komfortnějším ovládáním aretačních prvků - EASY UP.
EASY UP
Umožňuje uzavřít a zabezpečit zastřešení během několika vteřin bez nepříjemného sklánění, které zatěžuje
kolena a bederní páteř. Celá technologie je ukryta uvnitř profilů, takže nijak nenarušuje čistý vzhled
zastřešení a nechává vyniknout jeho elegantním liniím.

ELEGANT NEO™

AIR FRESH SYSTEM
Jedinečná technologie zastřešení umožňující pohodlně regulovat přístup čerstvého vzduchu do bazénu,
aniž by bylo nutné celé zastřešení rozsunout a riskovat pád dítěte nebo domácího mazlíčka do bazénu.

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN
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TROPEA NEO™

Strana 5

www.alukov.cz

JAK TO FUNGUJE...

ELEGANT NEO™

LAGUNA NEO™
ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN

IMPERIA NEO™
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NÍZKÁ ZASTŘEŠENÍ
ELEGANT

CORONA™
Zastřešení CORONA™ je nejnižším dvoukolejnicovým systémem zastřešení bazénu. Toto zastřešení perfektně
splňuje svou funkci a zároveň neruší ve výhledu do Vaší zahrady. Charakteristické jsou pro tento model svislé
boční stěny a na ně navazující decentní oblouk.
šířka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,50 - 1,20 m / délka dle přání zákazníka

Chcete si dopřát komfort plavání v zastřešeném bazénu, ale neradi byste přišli o výhled
z Vašeho okna na druhý konec zahrady? Pak jsou pro Vás nízká zastřešení tím správným
řešením. Svou výškou nikterak nenaruší výhled do Vaší zahrady a přitom jsou dost vysoká
na to, abyste si zaplavali uvnitř zakrytého bazénu.

CORONA™

ELEGANT

OCEANIC LOW

RIVIERA

VIVA™

TERRA

CORONA™

ELEGANT
Elegantní tvar zastřešení propůjčil jméno tomuto modelu. Zajišťuje plnohodnotnou ochranu bazénu, díky optimální
klenbě můžete bazén spokojeně využívat i v zakrytém stavu během nepříznivého počasí.
šířka: 3,00 - 9,00 m / výška: 0,85 - 1,80 m / délka dle přání zákazníka
OCEANIC NÍZKÝ MODEL
Průhledné jako sklo, a to kompletně nebo částečně. Takový komfort Vám můžeme nabídnout pokud si tento
model objednáte s výplní z průhledného kompaktního polykarbonátu s UV stabilizací v celé délce zastřešení.
Komfort plavání pod zastřešením je zachován současně s bezvadným výhledem do okolí. Pohodlnou manipulaci
se zastřešením zajišťují pojezdové dráhy umístěné po obou stranách.
šířka: 4,00 - 8,00 m / výška: 0,85 - 1,70 m / délka dle přání zákazníka
RIVIERA
Konstrukce zastřešení tohoto typu je svými parametry, designem a užitnými vlastnostmi shodná se zastřešením
OCEANIC. Rozdíl mezi nimi je ten, že tento model zastřešení se posouvá přímo po dlažbě, bez kolejnic, což ocení
především zákazníci, kteří nechtějí nebo nemohou technologicky zasahovat do bezprostředního okolí bazénu.
šířka: 3,50 - 6,00 m / výška: 0,70 - 1,20 m / délka dle přání zákazníka
VIVA™
Úspěšný bezbarierový model, který je veden kolejnicí pouze z jedné strany. K Vašemu bazénu tak zůstane ze tří
stran plně otevřený bezbariérový přístup. Mezi nízkými zastřešeními patří společně s modelem CORONA™ k těm
úplně nejnižším.
šířka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,55 - 1,25 m / délka dle přání zákazníka
ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN

ELEKTRICKÝ POSUN
Pohodlí automatického posunu umožňuje dálkové ovládání zastřešení i pohybově
handicapovaným.
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VIVA TM - JEDNOKOLEJNICOVÝ SYSTÉM

JAK TO FUNGUJE...
Strana 9

www.alukov.cz

ZASTŘEŠENÍ TERRA / TERRA R
TERRA

TERRA

TERRA / TERRA R – neviditelný pomocník
TERRA je nejnižší bazénové zastřešení od ALUKOVu, které téměř kopíruje povrch terénu.
V uzavřené poloze umožňuje absolutní, ničím nerušený výhled do zahrady a okolí bazénu.
V otevřené poloze je decentní, na prostor nenáročné zastřešení, které podporuje moderní
architekturu.
Zastřešení TERRA ocení všichni, kdo chtějí s lehkou nadsázkou „neviditelné“ zastřešení
s viditelnými benefity, jako je ochrana vody před nečistotami, regulace teploty vody
a ochrana před nechtěným pádem do bazénu.
Jednokolejnicový systém zastřešení TERRA zaručuje bezbariérový přístup ze třech stran
bazénu, je nenáročný na místo a snadný na údržbu. Posuv zastřešení je přitom velmi lehký
a pohodlný. Vysoké nároky na bezpečnostní prvky a odolnost samotného zastřešení i vodící
kolejnice jsou u TERRY standardem, stejně jako certifikace nosnosti sněhu a odolnosti
proti větru.
Zastřešení TERRA - znamená mít bazén neustále pod kontrolou, ale dokonale splynout
s okolím.

TERRA

JAK TO FUNGUJE...
TERRA
šířka: 3,00 -5, 00/ výška 0,29 -0,69 / délka dle přání zákazníka
TERRA R
šířka: 4,00 - 6,00 m / výška 0,34 - 0,83/ délka dle přání zákazníka

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN
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SUPER NÍZKÉ ZASTŘEŠENÍ

NOVINKA!

MINIMUM POJEZDOVÝCH DRAH, MAXIMUM KOMFORTU
TERRA PRIME

TERRA PRIME

VIVA PRIME

TERRA PRIME / TERRA R PRIME / VIVA PRIME – moderní v každém detailu
TERRA PRIME / TERRA R PRIME / VIVA PRIME navazují na zákazníky ověřené a velmi oblíbené modely ultra nízkých bazénových zastřešení TERRA a VIVA. Svou výškou patří stále
k nejnižším zakázkově vyráběným zastřešením na trhu.
TERRA PRIME / TERRA R PRIME / VIVA PRIME byly vyvinuty speciálně pro komfortní
posouvání pomocí elektrických motorů a pro ještě intenzivnější pocit bez kolejnicového
zastřešení. Pro bezpečný pohyb jednotlivých částí zastřešení je systém vybaven krátkými,
nenápadnými vodícími kolejnicemi pouze pod nejmenším segmentem a v místě parkování
zastřešení, za bazénem. Povrch okolí bazénu zůstává volný.
TERRA PRIME / TERRA R PRIME / VIVA PRIME se vyznačují plochou střechou, proto jsou
vhodná pro architektonický čistý styl Vašeho domu a velmi dobře se osvědčují v prostoru
menších pozemků, kde je výhled do zahrady prioritou.
TERRA PRIME / TERRA R PRIME / VIVA PRIME splňují certifikace nosnosti sněhu a odolnosti proti větru, čímž se stávají nepostradatelnými pomocníky nad Vaším bazénem. Ačkoli
zastřešení téměř nevidíte, můžete se na ně dokonale spolehnout.

VIVA PRIME

TERRA PRIME
šířka: 3,00 -5, 00/ výška 0,29 -0,69 / délka dle přání zákazníka
TERRA R PRIME
šířka: 4,00 - 6,00 m / výška 0,34 - 0,83 / délka dle přání zákazníka
VIVA PRIME
šířka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,55 - 1,25 m / délka dle přání zákazníka
ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN
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STŘEDNĚ VYSOKÁ ZASTŘEŠENÍ
TROPEA

Známé rčení, které říká: „Zlatá střední cesta!“, je v tomto případě zcela na místě. Modely
střední řady navrhují projektanti společnosti ALUKOV tak, aby v sobě skloubily to nejlepší z
nízkých a vysokých zastřešení. Stávají se tak univerzálním řešením pro klienty, kteří hledají
zastřešení konstrukčně šetrné k designu jejich zahrady a přitom dostatečně vysoké na to,
aby nabídlo možnost volného pohybu ve střední části zastřešeného bazénu. Jednoduchost manipulace se zastřešením je pak zajištěna posuvným systémem, který umožňuje
snadný pohyb segmentů v obou směrech. Při prodloužení pojezdových drah může být
celé zastřešení teleskopicky odsunuto až mimo prostor bazénu.

UNIVERSE

TROPEA
Prostorná hala tohoto modelu umožňuje volný pohyb
osob ve střední části zastřešeného prostoru. Stěny
zastřešení mohou být vyrobeny z kompaktního polykarbonátu, který je průhledný jako sklo a zastřešení
díky němu bez problémů splyne s okolní přírodou.
I z prostoru zakrytého bazénu si tak můžete vychutnat pohled na svou zahradu a ani na chvíli neztratíte
přehled o tom, kde si právě hrají Vaše děti. Jedná se
o kompromis mezi prostornou LAGUNOU a nízkým
ELEGANTEM.

UNIVERSE
U širších modelů tohoto typu zastřešení je středová
výška podchozí, a umožňuje tak převléknout se před
koupáním nebo se naopak osušit po koupání přímo
pod zastřešením. V čelních stěnách mohou být umístěny
přesuvné nebo otvíravé dveře. V bočních stěnách
nejvyššího nebo nejnižšího segmentu pak mohou být
umístěny boční přesuvné dveře.

TROPEA

UNIVERSE

šířka: 2,50 - 9,00 m / výška: 0,80 - 2,80 m / délka dle
přání zákazníka

šířka: 4,00 - 9,00 m / výška: 1,50 - 2,45 m / délka dle
přání zákazníka

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN
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TROPEA

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN
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VYSOKÁ ZASTŘEŠENÍ
OCEANIC HIGH

Volný pohyb po celé ploše zastřešeného prostoru! To je hlavní výhoda vysokých vertikálních stěn, které jsou základním stavebním prvkem vysokých
modelů zastřešení. Kvalitní a léty prověřený posuvný systém umožňuje snadný posun zastřešení v obou směrech. Při prodloužení pojezdových drah
může být celé zastřešení teleskopicky odsunuto mimo plochu bazénu. Tím vznikne prostor chráněný proti větru, kde můžete bez problémů umístit
zahradní nábytek a relaxovat v bezprostřední blízkosti bazénu. Hliníkové profily, které tvoří konstrukci těchto zastřešení, mohou být vyrobeny
v libovolných barevných variantách včetně atraktivního provedení dřevodekor. Tento design je u vysokých konstrukcí, jako jsou například LAGUNA
nebo OLYMPICTM, obzvláště atraktivní.

LAGUNA
šířka: 4,00 - 9,00 m / výška: 2,20 - 3,00 m / délka dle přání zákazníka

LAGUNA

OCEANIC HIGH

VENEZIA

VISION™

OLYMPIC™

OMEGA™

ORIENT

RAVENA

OMEGA™

OCEANIC VYSOKÝ MODEL
šířka: 4,00 - 8,00 m / výška: 2,20 - 2,95 m / délka dle přání zákazníka
OLYMPIC™
šířka: 5,00 - 10,00 m / výška: 2,60 - 3,00 m / délka dle přání zákazníka
OMEGA™
šířka: 4,00 - 8,00 m / výška: 2,22 - 3,00 m / délka dle přání zákazníka
ORIENT
vnitřní průměr: 4,00 - 10,00 m / výška: 1,90 - 3,50 m
vnější průměr: 4,26 – 10,26 m
RAVENA
šířka: 4,00 - 7,50 m / výška: 2,20 - 3,00 m / délka dle přání zákazníka
VENEZIA
šířka: 4,00 - 8,00 m / výška: 2,35 - 3,00 m / délka dle přání zákazníka
VISION™
šířka: 4,00 - 6,00 m / výška: 2,29 - 2,78 m / délka dle přání zákazníka

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN
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LAGUNA
Prostorné zastřešení lze využít nejen jako kryt Vašeho bazénu, ale také jako „halu“, kde si můžete s rodinou nebo přáteli v klidu a v závětří po koupeli relaxovat. Umístění
zastřešení mimo prostor bazénu zajistí důmyslný posuvný systém, který umožňuje pohodlně pohybovat konstrukcí v obou směrech.
OCEANIC VYSOKÝ MODEL
V zastřešení OCEANIC VYSOKÝ MODEL budete mít téměř tolik prostoru, jako v širém oceánu. Zajímavě řešené zastřešení, kdy střecha, navazující na kolmé stěny, je z části
šikmá a z části prohnutá. Pravý klenot pro Vaši zahradu.
OMEGA™
Se zastřešením OMEGATM získáte prostor navíc, neboť jeho konstrukce umožňuje zvětšení šířky zastřešení, aniž by se výrazně měnila jeho výška. Posuvnému zastřešení jsme
dali název pro jeho charakteristický tvar, který připomíná stejnojmenné řecké písmeno. Stěny zastřešení bazénu jsme vyklenuli směrem ven, což přináší pozitivní prostorový
efekt – zastřešení se jeví opticky nižší, než ve skutečnosti je a podél stěn zůstává plně podchozí. Naši projektanti kombinací oblých tvarů a původních hran dosáhli výhodných parametrů zastřešení, kdy výška zastřešení při jeho rozšiřování roste jen minimálně. Zastřešení OMEGA™ vynikne především na rozsáhlých zahradách, u moderních
novostaveb, ale také u klasických rodinných domů.
ORIENT
Fascinující konstrukce podobná těm, které jsou k vidění v pohádce „Tisíce a jedné noci“ nebo
v zemích Orientu. Hemisférický tvar zaručuje vysoký stupeň izolace celého bazénu. Pohyblivá
část zastřešení umožňuje odkrýt více než 1/4 bazénu, čímž je regulována teplota vzduchu v
horkých dnech a současně dovolí slunečním paprskům svítit přímo na bazén.

LAGUNA

RAVENA
Pro klienta, který hledá ideální poměr mezi velikostí a funkčností, je tento model zastřešení
optimálním řešením. Jde o kombinaci svislých stěn svírajících se zemí úhel cca 80° a klenutých
segmentů. Tvar zastřešení umožňuje neomezený pohyb kolem 3 stran bazénu. Ve vertikální
boční stěně jsou umístěny přesuvné dveře, v přední a zadní stěně mohou být přesuvné nebo
otvíravé dveře. Díky svému modernímu provedení a neotřelému vzhledu je tento model
u klientů velmi oblíbený a žádaný.
VENEZIA
Zastřešení VENEZIA skýtá dostatek prostoru, aby bylo zcela podchozí. Specifická je u tohoto
typu také konstrukce hliníkových profilů, která má největší nosnost a pevnost ze všech modelů
zastřešení bazénů. Tento líbivý model je upřednostňován mnoha zákazníky pro svůj tvar a
velký vnitřní prostor. Zajistí příjemný pobyt ve vašem bazénu v horkých i chladnějších dnech.
VISION™
Zastřešení bazénu podobného tvaru jako model CORONA™ z kategorie nízkých konstrukcí.
VISION™ je však podchozí až do výšky 180 cm, což umožňuje pohyb a pobyt pod celým
zastřešením včetně bočních stěn. Konstrukce hliníkových profilů snese velmi vysoké zatížení.
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ZASTŘEŠENÍ OLYMPIC™
OLYMPIC™

TOP výrobek společnosti ALUKOV, který zaujme výjimečným designem s neotřelým vzhledem. Jeho konstrukce je složena z jedné či dvou polokopulí (okrouhlých částí), které
doplňuje standardní tvar segmentů zastřešení. Hlavní výhodou tohoto modelu je možnost
volného pohybu po celém zastřešeném prostoru. Přesuvný systém umožňuje snadný
posuv segmentů v obou směrech. Snadné otevírání a zavírání lehce obstará jedna, nebo
dvě osoby (v závislosti na velikosti konstrukce). Variantou může být i elektrický posuv
zastřešení. Hliníkové profily mohou být provedeny ve velmi atraktivní barevné variantě
dřevodekor, která obzvláště vynikne u takto velkých modelů zastřešení bazénů.

OLYMPIC™

OLYMPIC™

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN
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KOMBINACE MODELŮ
COMBI

COMBI, ATYP
Jedná se o konstrukce kombinované ze dvou až tří standardních typů zastřešení. Snadno tak můžete dosáhnout
ideální kombinace ochranné funkce bazénu s prostorným
vchodovým segmentem, nebo klasický prodloužený tvar
s polokopulí. Nejoblíbenější je sloučení nízkých segmentů
s jedním nebo dvěma vyššími.

COMBI

ATYP

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN

Strana 26

COMBI
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ZASTŘEŠENÍ VÍŘIVÝCH VAN
SPA DOME ORLANDO® SMALL / LARGE
Má do prostoru Vaší vířivé vany prosvítat světlo, může do ní být vidět, nebo byste dali
přednost diskrétnějšímu provedení? Originální konstrukce tohoto modelu je složena
z hliníkových profilů, které jsou povrchově upraveny komaxitovou vypalovanou barvou. Výplň mezi těmito profily může mít hned několik podob. Díky materiálu zvanému
kompaktní polykarbonát pro Vás můžeme vytvořit výplň průhlednou, průsvitnou nebo
diskrétně bronzově (kouřově) zbarvenou. Toto zastřešení se skládá z obvodových částí,
dveřních částí a vrchlíku. Vzniklá kopule je uložena na kruhové kolejnici umožňující
otáčivý pohyb v rozmezí 360° v obou směrech*. Tento model se vyznačuje snadnou
montáží, jejímž základem je ukotvení pojezdové dráhy do pevného základu, kterým je
například beton nebo keramická dlažba.
* Pouze u modelu SPA DOME ORLANDO® - small

SPA GRAND SUNHOUSE®
SPA DOME ORLANDO®
SMALL

SPA DOME ORLANDO®
LARGE

SPA DOME ORLANDO® SMALL
vnitřní průměr: 4,00 m / vnější průměr: 4,11 m / výška: 2,30 m
SPA DOME ORLANDO® LARGE
vnitřní průměr: 4,89 m / vnější průměr: 5,00 m / výška: 2,70 m

SPA DOME ORLANDO® LARGE

SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE®
Zastřešení SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE®
jsou oválnou verzí SPA DOME ORLANDO®. Vzhledem ke
svým větším rozměrům poskytují i větší užitný prostor.
Mají otevíratelnou střechu a dvoje přesuvné dveře. Model
je složený ze dvou polokopulí (jako rozpůlené SPA DOME
SPA GRAND
ORLANDO®), dvou rovných segmentů zastřešení s bočními
přesuvnými dveřmi a vrchlíku s odvětrávatelnou posuvnou střechou proSUNHOUSE®
zlepšení ventilace.
Dvoukřídlé rozsuvné dveře umístěné v jedné z polokopulí umožňují manipulaci s vířivou
vanou a zároveň slouží jako hlavní vstup do zastřešení. Varianta s bronzovým (kouřovým)
kompaktním polykarbonátem částečně snižuje účinek slunečního záření, vytváří příjemné
prostředí pro oči a pomáhá udržet komfortní vnitřní teplotu. Konstrukční prvky zajišťují
nejen snadnou a efektivní montáž, ale i vlastní nenáročnou údržbu obou typů zastřešení.
SPA SUNHOUSE® šířka: 4,11 m / délka: 6,16 m / výška: 2,30 m
SPA GRAND SUNHOUSE® šířka: 5,0 m / délka: 8,0 m / výška: 2,7m

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN
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OASIS™ SMALL

OASIS™ LARGE
Jak vyplývá z názvu, jedná se o větší variantu zastřešení OASIS™ – small.
Délka tohoto prodlouženého typu zastřešení dosahuje necelých 6 m.
šířka: 5,00 m / délka ode zdi: 5,6 m / výška: 2,70 m

OASIS® LARGE

OASIS™ LARGE

OASIS™ SMALL
Zastřešení OASIS™ – small v sobě ve správném poměru kombinuje vlastnosti
modelů SPA SUNHOUSE® a VERANDA NEO™. Největší výhodou tohoto modelu je konstrukce navržená k zakrytí prostoru při použití stávající vertikální
stěny. Takto zastřešený prostor může sloužit k zakrytí vířivé vany i bazénku.
Hodí se i jako zahradní altán pro trávení volných chvil. Má otevíratelnou
střechu a jedny nebo dvoje přesuvné dveře. Polokopule má široké otevření
a posuvnou střechu pro ventilaci. Varianta s bronzovým (kouřovým) polykarbonátem chrání před slunečním zářením a přirozeně reguluje vnitřní teplotu
na komfortní úroveň.

OASIS® SMALL

šířka: 4,11 m / délka ode zdi: 4,10 m / výška: 2,30 m
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VARIABILNÍ ZASTŘEŠENÍ
CORSO™

CORSO™

CORSO™

CORSO™
Myslíte si, že Váš bazén je až příliš blízko stěny, a proto se na něj žádné zastřešení nehodí? Omyl, my pro Vás
řešení máme! Díky modelu CORSOTM je celý prostor přístupný ze tří stran. Horní pojezdová dráha je umístěna
na stěně, dolní je připevněná klasicky k dlažbě. Jednotlivé segmenty mohou být posunovány v obou směrech
a umožňují tak otevřít celý vnitřní prostor.
šířka: 2,00 - 5,00 m / délka a výška dle přání zákazníka

CORSO™
ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN

STYLE™

VERANDA NEO™
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STYLE™

STYLE™

VERANDA NEO™

STYLE™
Konstrukce navržená k zakrytí bazénu při použití stávající stěny stojící v jeho blízkosti. Horní pojezdová dráha je umístěna na stěně a
kryje tak ji i bazén. Segmenty mohou být přesunovány vlevo nebo vpravo tak, aby se odkryl bazén celý. Ideální pro milovníky oblých
tvarů nebo pro každého, kdo potřebuje větší šířku zastřěšení.

VERANDA NEO™

šířka: 5,00 - 8,50 m / délka a výška dle přání zákazníka
Nabídku doplňují speciální modely ISLAND SMOKE™ - zastřešení nejen pro kuřáky a CARHOUSE™ - zastřešení pro automobily.
VERANDA NEO™
Tento model je vhodný k využítí zastřešení bazénu nebo vířivé vany, které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti domu. Části tohoto
zastřešení rolují po pojezdových drahách upevněných ke stěně domu a do dlažby. Systém dovolí široké otevření vnitřních prostor.
šířka: 3,00 - 4,50 m / délka a výška dle přání zákazníka
Strana 31
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TECHNICKÉ DETAILY ŘADY

NOVÉ, MODERNÍ POJETÍ ZASTŘEŠOVACÍCH KONSTRUKCÍ NA BAZÉNY

1. Nejšiřší paleta barev v základní ceně.

2. Jedny dveře z naší nabídky.

3. Atraktivní design zakulacených profilů a záslepek.

4. Spolehlivý fixační systém aretování čelních stěn.

5. Unikátní labyrintový těsnící systém zabraňující poškrábání polykarbonátu.
2
6

5
1

7

4

10

11

8
3

6. Celozamykatelný systém FORTIS.
7. Kompaktní 4mm polykarbonát, speciálně testovaný na kroupy. Nejdelší garance v
EU - až 15 let.

8.

Aktivní termo ochrana bazénu AIR
FRESH SYSTEM - námi vyvinutý ventilační
systém vyklápění těsnění čelních stěn.

9. Plochá, 15mm vysoká pochozí pojezdová

dráha KOMFORT.

9
V ZÁKLADNÍM
PROVEDENÍ
ZDARMA

10.

EASY UP - horní ovládání aretace integrované
v profilech zvyšující komfort ovládání zastřešení
(vyjma modelu IMPERIA NEO™ LIGHT).

11. Pojezdová kolečka s nerezovými

ložisky umožňují vyjímečně lehký posuv
zastřešení a trvalou odolnost.

SKUTEČNÉ POHODLÍ - HORNÍ OVLÁDÁNÍ ARETACE EASY UP
ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN
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TVARY A VÝŠKY ZASTŘEŠENÍ - POOL PROGRAM
NEJŠIRŠÍ NABÍDKA TYPŮ A PROVEDENÍ ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ NA TRHU
NÍZKÉ

TERRA
TERRA PRIME (DVĚ KOLEJNICE)

ELEGANT
ELEGANT NEO™

IMPERIA
IMPERIA NEO™

CORONA™

VIVA™
VIVA PRIME (DVĚ KOLEJNICE)

OCEANIC LOW
RIVIERA

STŘEDNÍ

UNIVERSE
UNIVERSE NEO™

TROPEA
TROPEA NEO™

VYSOKÉ

SPA DOME ORLANDO®
SPA SUNHOUSE®
OASIS™

VENEZIA
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LAGUNA
LAGUNA NEO™
OLYMPIC™

VISION™

OMEGA™

ORIENT™

OCEANIC HIGH

CORSO™

RAVENA

VERANDA NEO™
STYLE™

www.alukov.cz

BAREVNÉ KOMBINACE A PROFILY
POLYKARBONÁT

Kompaktní
čirý

Kompaktní
kouřový

Kompaktní
strukturovaný

Jednokomorový čirý

Jednokomorový světle
modrý

Jednokomorový kouřový

Tříkomorový
čirý

KOMAXITOVÉ BARVY HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

Stříbrná
RAL 9006

Bílá
RAL 9010

UNIVERSE

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN

Antracitová
DB 703

Antická
hnědá

POJEZDOVÉ DRÁHY

Kobaltová
DB 503

Imitace dřeva
„borovice“

Přírodní elox

Bronzový elox

CORONA™
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PATŘÍME DO VAŠÍ ZAHRADY
POTĚŠENÍ

BEZPEČÍ

PRODLOUŽENÍ SEZÓNY - prodloužení provozu bazénu o 5 měsíců (2 měsíce na podzim
a 3 měsíce na jaře).

OCHRANA OSOB A MAJETKU - celozamykatelný systém zastřešení zabraňuje pádu lidí a zvířat
do bazénu, zrovnatak jako nežádoucímu vniknutí.

KRYTÍ BAZÉNU - bazén je chráněn před spadem nečistot a hmyzu, čímž se usnadňuje jeho údržba
a minimalizuje množství chemikálií potřebných k jeho čištění.

ODOLNÉ ZATÍŽENÍ - robustní konstrukce ověřena statickými výpočty.

MÉNĚ CHEMIE - zastřešení bazénu ho udržuje ve větší čistotě a k jeho údržbě je třeba méně
chemických prostředků.

KONSTANTNÍ TEPLOTA - díky zakrytí bazénu vzniká prostor s konstantní teplotou.

KOMFORT - zatažené zastřešení Vám umožňuje pobývat v bazénu i v dešti či větrném počasí.

BEZBARIÉROVÉ - nabízíme možnost bezprahového řešení vstupu.

OCHRANA PŘED MRAZEM - zastřešení snižuje účinky mrazivého počasí.

POCHOZÍ KOLEJNICE - bezpečné nízké pochozí kolejnice.

JEDNOKOLEJNICOVÝ POSUN - u zastřešení VIVA™ nabízíme posun jen po jedné kolejnici, aby
zastřešení co nejméně zasahovalo do okolí.

UV OCHRANA - polykarbonát s oboustrannou UV stabilizací chrání pokožku před negativními
vlivy UV záření.

ELEKTRICKÝ POSUN - posun segmentů může být ovladán automaticky elektrickým motorem.

POLYKARBONÁT - námi používaný polykarbonát má záruku až 15 let a je testovaný v odolnosti
vůči kroupám.

LEHKÝ POSUN - se segmenty může posouvat i dítě díky systému kvalitních koleček
s nerezovými ložisky.
SNADNÁ ÚDRŽBA - sklo či polykarbonát se oplachuje za použití bežných mycích prostředků.

SPOLEHLIVOST
KOMPLEXNÍ PÉČE - naši prodejci s Vámi vždy budou hledat optimální řešení tak,
aby Vám zastřešení dělalo jen radost.

ESTETIKA
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RYCHLÁ MONTÁŽ - montáž na místě se typicky provádí do jednoho dne.

TECHNOLOGIE - jsme držiteli několika technologických patentů a pokračujeme ve vývoji
stále lepších řešení.

SERVIS - v rámci našeho kvalitního poprodejního servisu Vám jakoukoli závadu na zastřešení opraví
naši pracovníci.

ORIGINÁL - každé zastřešení je vyrobeno na míru, podle přání zákazníka.

KVALITA - mezinárodní certifikace kvality výroby a produktů CE, AFNOR...

AIR FRESH SYSTEM - systém vyklápění čelních stěn udržující kvalitu vody díky odvětrávání
teplého vzduchu v létě.

ZAMĚŘENÍ ZDARMA - konzultace a zaměření u zákazníka je zdarma.

DESIGN - tvar profilu zastřešení si můžete zvolit ostrý nebo zaoblený profil NEO™.

ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ - dbáme na to, aby výroba, výrobky i odpad, co nejméně zatěžovali
životní prostředí.

TĚSNĚNÍ - labyrintový těsnící systém výrazně omezuje zatékání a předchází poškrábání
polykarbonátu.

DLOUHODOBÉ ZÁRUKY - 5 let na zastřešení, 5 let na barvu, 7 let na stabilitu spojů,
15 let na polykarbonát.

ODVĚTRÁVÁNÍ - lze namontovat i extra odvětrávací okna.

MEZINÁRODNÍ SÍŤ - zkušenosti a nové trendy čerpáme z celé naší mezinárodní prodejní sítě IPC
čítající přes 30 členů.

www.alukov.cz

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost Alukov a.s. je ryze českou společností a byla založena v Orli u Chrudimi v roce 1995. Od
té doby vyrobila více než 60 tisíc zastřešení bazénů, vířivých van a teras. Se svou roční produkcí
se řadíme mezi nejvýznamnější společnosti svého druhu v Evropě. Zastřešení bazénů a teras
CORSO™ vyrobená v ALUKOVU jsou vyvážena do států EU a dalších zemí Evropy, Asie, USA, Austrálie
a Nového Zélandu. V roce 2005 se společnost ALUKOV a.s. stala zakládajícím členem mezinárodní
asociace kvalifikovaných výrobců a prodejců zastřešení bazénů s názvem IPC Team.

DOTVÁŘÍME DOMOV...

Výrobní program zahrnuje terasová zastřešení CORSO™, bazénová zastřešení a zastřešení vířivých
van. Vybrat si můžete z široké nabídky tvarů, velikostí, barev, výplňových materiálů a doplňků.
U bazénových zastřešení si můžete vybrat z nízkých a super nízkých zastřešení, středně vysokých
až po velká podchozí zastřešení. Díky naší technologii můžeme zastřešovat i zastřešení více než
12 metrů široká. U terasových zastřešení realizujeme i technicky náročné projekty na střechách
výškových budov.
Všechna zastřešení se vyrábí z poctivých hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou.
Výplňové materiály jako bezpečnostní sklo nebo polykarbonát, mají výborné odolné vlastnosti.
Celý systém našich zastřešení je konstruován pro velmi snadnou údržbu a dlouhou životnost.
SYSTÉM SPOLUPRÁCE
Systém naší práce je odborný, ale srozumitelný a ohleduplný. Naši zkušení manažeři Vám v pohodlí
Vašeho domova poskytnou maximum informací o zastřešení potřebných pro správné rozhodnutí.
Pomohou Vám vybrat model i doplňky tak, aby zastřešení dlouhodobě splňovalo Vaše požadavky
a potřeby. Zůstáváte stále hlavním designerem a architektem pohodlí Vašeho domova. Po odborném zaměření a přijetí smluvních podmínek, Vám zastřešení vyrobíme na míru a profesionálně
namontujeme v přiměřeném dodacím termínu. Neustále zajišťujeme včasný záruční i pozáruční
servis. Jakkoli nás kontaktujte a budeme se Vám co nejdříve věnovat.

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN
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PRVOTŘÍDNÍ SERVIS

ZKUŠENÝ TÝM
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DŮRAZ NA DETAIL

VÝROBNÍ AREÁLY V ČR ZAUJÍMAJÍ ROZLOHU 30 000 m2. CELOSVĚTOVĚ PAK VÍCE NEŽ 50 000 m2.

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN
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CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ
CERTIFIKACE
Naše kvalita je certifikována odborníky v oblasti řízení jakosti ISO 9001, enviromentu ISO 14001 a francouzským výzkumným institutem v Paříži
(Laboratoire National D‘essais). Zastřešení bazénů odpovídají bezpečnostní a kvalitativní normě NF P90-309.

OCENĚNÍ

Zastřešení CORSO™ GLASS
získalo ocenění Grand Prix
na výstavě FOR ARCH 2013
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Zastřešení CORSO™
získalo ocenění
na výstavě WARSAW
BUILD 2014 a 2015

Zastřešení CORSO™
získalo ocenění jako
nejlepší posuvné zastřešení
na výstavě BUDMA 2015

Zastřešení CORSO™ ULTIMA
získalo ocenění Grand Prix
na výstavě FOR HABITAT
2017 a 2018

www.alukov.cz

ALUKOV a.s., Orel 18, 538 21 Slatiňany
Tel.: +420 469 681 488, Fax: +420 469 681 321
Mobil: +420 603 565 510, E-mail: info@alukov.cz
www.alukov.cz ■ www.enclosure.guru
SHOWROOM PRAHA - ROHAN BUSINESS CENTER
Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8
Mobil: +420 734 391 529, E-mail: ocpraha@alukov.cz

Razítko prodejce:
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2005
2020
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© ALUKOV 01 - 2020, VÝROBCE SI VYHRAZUJE MOŽNOST TECHNICKÝCH ZMĚN SVÝCH VÝROBKŮ.
FOTOGRAFIE ZASTŘEŠENÍ JSOU POUZE ILUSTRATIVNÍ. KVALITA A DESIGN ALUKOV ČESKÁ REPUBLIKA.

