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máte vo svojich rukách nový katalóg posuvných 
zastrešení terás CORSOTM spoločnosti ALUKOV. 
Ako jedni z najvýznamnejších európskych a sve-
tových výrobcovho v tomto odbore Vám predsta-
vuje náš rozšírený sortiment modelov.

Vy, naši zákazníci, ste pre nás nevyčerpateľným 
zdrojom inšpirácie pre inovovácie ďalších výrob-
kov. Náš profesionálny tým architektov a projek-
tantov realizuje Vaše priania a požiadavky.

S najvyššou starostlivosťou pristupujeme ku ka-
ždému výrobku, ktory pre Vás vyrábame na mie-
ru podľa dispozícií vašej terasy, verandy alebo 
reštauračnej či hotelovej predzáhradky, s ohľa-
dom na priestorové riešenie i Vášho estetického 
cítenía.

Vďaka každodenným skúsenostiam a neustálej 
kontrole celého výrobného procesu máme mož-
nosť posúvať technické, dizajnové a bezpečnost-
né vlastnosti zastrešenia, a nielenže držíme krok 
so svetovými trendmi, ale výrazne sa na ich tvor-
be podieľame.

Vývoj posuvných zastrešení prešiel v uplynulých 
rokoch zásadným zmenami. Sme autormi uni-
kátnych technických riešení a taktiež technolo-
gických patentov, ktoré štandardne používame 
vo výrobe. To Vám - užívateľom - dáva istotu, 
že investície vložené do obstarania zastrešenia 
vyrábaných našou spoločnosťou sa Vám oplatí  
a prinesie veľa spokojných chvíľ.

Sortiment výrobkov zastrešení v mnohých fareb-
ných či tvarových variantách zastupuje HOME 
program pre variabilné zastrešovacie systémy, 
Ďalej POOL program pre zastrešenia bazénov  
a SPA program pre zastrešenia vírivých vaní.

Naše obchodné oddelenie a technický pracovníci 
sú Vám k dispozícii na Vaše otázky, odbornú po-
moc i pre prípad individuálneho riešenia tak, aby 
sa Vaše predstavy zmenili v príjemnú skutočnosť.

Komplexná starostlivosť o zákazníka, predpre-
dajný a popredajný servis sú pre nás prioritou. 
Sme nielen vývojovým a výrobným závodom, ale 
i Vašimi konzultantmi a poradcami. Aby sme Vám 
pomohli dotvoriť domov - miesto, kde sa chcete 
cítiť dobre, bezpečne a pohodlne.

Verím, že tento katalóg Vám pomôže pri rozho-
dovaní a realizácií Vašich prianí.

Vážení zákazníci, ďakujeme za Vašu dôveru, ďa-
kujeme, že už viac ako 20 rokov dôverujete ori-
ginálu.

Jan Zitko
predseda predstavenstva, ALUKOV a.s.
prezident, IPC Team

Jindřich Záhumenský
konateľ spoločnosti, ALUKOV a.s.

ÚVODNÉ SLOVO
Vážení zákazníci, obchodní partneri,
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Posuvné zastrešenie CORSO™ je ideálnym riešením pre rozšírenie krytého priestoru 
Vašej terasy alebo zastrešenie bazéna v blízkosti budovy. Svoju terasu môžete 
naplno užívať aj v nepriaznivom počasí a bez ohľadu na ročné obdobie. Elegan- 
tná a premyslená konštrukcia, dlhá životnosť materiálov, spoľahlivosť pojazdov  
a skvelý servis Vám potvrdí Vašu správnou voľbu - zastrešenie od českej spoločnosti 
ALUKOV. Vďaka solárnemu efektu dochádza v mieste inštalácie terasového 
zastrešenia CORSO™ k zníženiu tepelných strát plášťa budovy.

Ako jediní Vám s týmto modelom zastrešenia terasy ponúkame dlhodobý aktívny 
popredajný servis v oblasti mobilných zastrešení terás. Užite si ucelený rad výhod, 
ktoré Vám nikto iný neponúkne.

ZASTREŠENIE CORSO™

 ■ CORSO™ Vám za každého počasia vytvára nový priestor domova, kde sa budete 
cítiť pohodlne a bezpečne.

 ■ CORSO™ si vždy prispôsobíte ideálne na mieru Vašej terasy rozmerom, farbou  
i tvarom.

 ■ CORSO™ je vyrobené z poctivých materiálov s viac ako 20 ročnou životnosťou.
 ■ CORSO™ je možné vybaviť radom doplnkov - tienenie, moskytiera, špeciálny ot-

vor pre domácich miláčikov, odvetrávacie okno a ďalšie ...
 ■ CORSO™ obstálo náročným testovaním v extrémnych poveternostných pod- 

mienkach a je držiteľom medzinárodných bezpečnostných certifikácií.
 ■ CORSO™ Vám zabezpečí ochranu terasy aj fasády pred poveternostnými vplyvmi 

= úspora nákladov na vykurovanie domu.
 ■ V zimných mesiacoch je možné zastrešenie CORSO™ využiť na uskladnenie se-

zónneho záhradného nábytku.
 ■ CORSO™ je dizajnovo nadčasový výrobok, ktorý dostal rad ocenení na medzi- 

národných výstavách. Budete mať doma „šampióna“.
 ■ Ku každému zastrešeniu CORSO™ poskytujeme konzultáciu s odborníkom  

a ZAMERANIE ZDARMA!

PREČO SA ROZHODNÚŤ 
PRE POSUVNÉ ZASTREŠENIA 
CORSO™



Strana 5 www.alukov.sk



CORSOTM  - ORIGINÁLNE ZASTREŠENIA TERÁS Strana 6 Strana 6 

ŠÍRKA
1,00 - 4,20 m * konzultujte s obchodníkom

VÝŠKA A DĹŽKA
Podľa priania zákazníka.

VÝPLNE
Bezpečnostné sklo CONNEX 33.1. v dvoch samostojných čelách. 
Bezpečnostné sklo CONNEX 44.1. v bočnej stene a polokalené sklo 66.4.  
v strešnej časti.

ZASTREŠENIE CORSO™ GLASS

NOVINKA! TIENIACI SYSTÉM



CORSO™ GLASS
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ZASTREŠENIE CORSO™ ULTIMA, ULTIMA R

ŠÍRKA
ULTIMA: 2,50 - 4,00 m; ULTIMA R: 2,50 - 6,00 m

VÝŠKA 
ULTIMA: 2,39 - 2,92 m; ULTIMA R: 2,39 - 3,28 m

DÉLKA
Podľa priania zákazníka.

VÝPLNE
Bezpečnostné sklo CONNEX 33.1. v dvoch samostojných čelách a v bočnej stene.
V strešnej časti je kompaktný polykarbonát o sile 6 mm.

Nový model zastrešenia terasy nazvaný CORSO™ ULTIMA. Jedná sa o moderné architektonicky a dizajnovo čisté 
zastrešenie s líniovo rovnými strešnými tabuľami a veľkými presklenými plochami, ktorá umocňujú priestranný 
dojem a zároveň spĺňajú požiadavky náročných zákazníkov. Bočné časti zastrešenia CORSO™ ULTIMA boli zbavené 
stĺpikov pre zaistenie ničím nerušený výhľad a ešte intenzívnejšieho prepojenia s okolitou záhradou. Zastrešenie tak 
kopíruje trendy v súčasnej modernej architektúre. Pretože starostlivo vyhodnocujeme priania a požiadavky našich 
zákazníkov, premietli sme ich do vlastností nového zastrešenia a pomenovali ho CORSO™ ULTIMA. K dostaniu je tiež 
verzia ULTIMA R, so zosilnenou konštrukciou strechy, umožňujúce vyhovieť zákazníkom s rozľahlejšou terasou, ktorej 
šírka dosahuje až 6 metrov. Tento typ je vhodný zvlášť pre zastrešenie predzáhradiek reštaurácií, kaviarní a hotelov 
alebo iných verejných priestorov.

NOVINKA!



CORSO™ ULTIMA
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ZASTREŠENIE CORSO™ PREMIUM

ŠÍRKA
0,50 - 6,50 m * konzultujte s obchodníkom

VÝŠKA A DĹŽKA
Podľa priania zákazníka.

VÝBAVA
Samostojná čelná stena, dvojbodové uzamykanie segmentov - systém EASY UP, 
dvere s obojstrannou uzamykateľnou kľučkou.

VÝPLNE
Bezpečnostné sklo CONNEX 33.1. v bočnej stene a v čelnej samostojnej stene.  
V strešnej časti kompaktný polykarbonát s obojstrannou UV stabilizáciou.

EASY UP PLUS
Unikátny dvojbodový systém uzamykania v úrovni pásu, vďaka kto-
rému už nie je nutné sa ohýbať u každého segmentu až k zemi. Zvýšená
ochrana proti negatívnym účinkom vetra.

VCHOD PRO MILÁČIKOV
Doprajte Vášmu miláčikovi samostatný uzamykateľný vchod, ktorým 
vybehne alebo sa vráti na terasu kedykoľvek bude potrebovať.

AKO TO FUNGUJE... AKO TO FUNGUJE...
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NOVINKA! INTEGROVANÝ TIENIACI SYSTÉM

INTEGROVANÝ TIENIACI SYSTÉM 
Do zastrešenia ponúkame vlastný tieniaci systém ako ochranu pred priamym 
slnečným žiarením. K dostaniu tienenie v bokoch a v streche.

AKO TO FUNGUJE...



CORSO™ PREMIUM
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CORSO™ PREMIUMAKO TO FUNGUJE...
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CORSO™ PREMIUM
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VYHRIEVANÉ TERASY
Do všetkých typov zastrešení CORSO™ dodávame vhodný systém vykurovania, ktorý priestor 
príjemne ohreje aj za zníženej vonkajšej teploty.

ŠÍRKA
0,50 - 6,50 m * konzultujte s obchodníkom

VÝŠKA A DĹŽKA
Podľa priania zákazníka.

VÝBAVA
Samostojná čelná stena, spodná uzamykanie segmentov, presuvné dvere so zámkom.

VÝPLNE
Kompaktný polykarbonát s obojstrannou UV stabilizáciou v stenách aj v streche.

ZASTREŠENIE CORSO™ SOLID

...EŠTE VIAC
STAROSTLIVOSTI
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ŠÍRKA
2,00 - 4,50 m

VÝŠKA A DĹŽKA
Podľa priania zákazníka.

VÝBAVA
Fixné steny zavesené na segmente, spodné uzamykanie segmentov, dvere v čelnej 
stene so zámkom.

VÝPLNE
Kompaktný polykarbonát s obojstrannou UV stabilizáciou v stenách aj v streche.

ZASTREŠENIE CORSO™ ENTRY
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MAXIMÁLNY KOMFORT PRE ZÁKAZNÍKOV

Máte pri svojej reštaurácií, kaviarni alebo hoteli letnú záhradku? A koľko dní 
v roku na nej môžu Vaši hostia tráviť? Podľa štatistiky ročne poprší 86 dní, 
teda zhruba každý štvrtý deň. Pripočítajte k tomu dni, kedy je zamračené 
alebo príliš chladno, a zistíte, že sa Vám prevádzka predzáhradky takmer 
neoplatí.
Stačí málo a môžete svoju predzáhradku pretvoriť na celoročný raj pre 
Vašich zákazníkov. Jediné riešenie ochráni Vašich hostí pred vetrom, chla-
dom i dažďom, obmedzí problémy s otravným hmyzom, zníži hlučnosť  
a prašnosť alebo vyrieši Váš problém s oddelením fajčiarskej a nefajčiarskej 
časti reštaurácie. To všetko dokáže posuvné zastrešenie terasy CORSO™ 
HORECA od tradičnej českej spoločnosti ALUKOV.

BENEFITY, KTORÉ ZASTREŠENÍM PREDZÁHRADKY ZÍSKATE:

 ■ predĺženie sezóny - november - marec - celoročná prevádzka terasy
 ■ riešenie nepriaznivého počasia - dážď, silný vietor, zima, sneh
 ■ riešenie problematiky nefajčiarske zóny - oddelenie od fajčiarskej časti
 ■ zníženie výskytu otravného hmyzu
 ■ uzamykateľný systém, odpadá odpratávanie nábytku
 ■ atraktívne prostredie pre hostí
 ■ zníženie hlučnosti a prašnosti prostredia
 ■ jednoduchá a rýchla manipulácia
 ■ rýchla návratnosť vložených prostriedkov

ZASTREŠENIE CORSO™ HORECA
RIEŠENIE PRE PROFESIONÁLOV

AKO TO FUNGUJE...



CORSO™ HORECA
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CORSO™ HORECA
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AKO TO FUNGUJE...
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POSUVNÉ ZASTREŠENIA CORSO™
POHODLNEJŠÍ ŽIVOTNÝ PRIESTOR - IDEÁLNE PRE ZASTREŠENIE TERASY

AKÉ SÚ MOŽNOSTI?
Zastrešenie CORSO™ sa vyrába vždy na mieru podľa priania zákazníka a až na výnimky ho 
možno vždy upraviť a prispôsobiť podľa konkrétnych podmienok.

Z ČOHO SA VYRÁBA?
Zastrešenie je vyrobené z hliníkových profilov s komaxitovou povrchovou úpravou. Ponúka-
né je v šiestich farebných variantoch (strieborná, biela, béžová, antracitová, bronzová a imi-
tácia dreva). Ako výplň sa používajú kompaktné polykarbonátové dosky. Pri modeloch PRE-
MIUM a GLASS je už v základnom prevedení v stenách použité bezpečnostné sklo CONNEX.

TEPLO ZADARMO
Polykarbonát aj bezpečnostné sklo majú jedinečné vlastnosti. V noci a pri chladných dňoch 
sú vďaka zastrešeniu minimalizované tepelné straty v priľahlom objekte. Vďaka tomu je 
možné výrazne ušetriť za vykurovanie domu.

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ
Montáž zvyčajne nezaberie viac ako jeden deň. Zastrešenie sa skladá z jednotlivých seg-
mentov, ktoré sa posúvajú po pojazdových dráhach, vyrobených tiež z hliníka, s povrchovou  
úpravou eloxovaním alebo chránené komaxitovou farbou.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ
Konštrukcia je vyrobená z materiálov odolných poveternostným vplyvom - z povrchovo  
upraveného hliníka. Na polykarbonát poskytuje výrobca 15-ročnú záruku proti poškodeniu 
krupobitím.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA ZASTREŠENIA
Povrch zastrešenia aj pojazdové dráhy stačí očistiť tečúcou vodou s obsahom dezinfekčného 
prostriedku. Dverové závesy, zámky a zatváracie mechanizmy možno jednoducho raz až 
dvakrát do roka premazať silikónovým olejom. Pri použití bezpečnostného skla sa steny 
zastrešenia umývajú ako okná.

VLASTNÝ TIENIACI SYSTÉM
Pred slnkom Vás ochránia rímske rolety, ktoré ALUKOV vyvinul tak, aby perfektne dopĺňali 
celú konštrukciu zastrešenia.

NAJŠIRŠÍ VÝBER DOPLNKOV
Moskytiéra, samostatný vchod pre domácich miláčikov, odvetrávacie okná a ďalšie podľa 
Vášho výberu ...

AKO TO FUNGUJE...
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FAREBNÉ KOMBINÁCIE A PROFILY

FARBA HLINÍKOVÝCH PROFILOV

1)
RAL 9006
STRIEBORNÁ

4)
DB 703
ANTRACITOVÁ

7)
DB 503
KOBALTOVÁ

2)
RAL 9010
BIELA

5)
IGP 5803 E 81576 
A3F
BRONZOVÁ

3)
RAL 1015
BÉŽOVÁ

6)
IMITÁCIA DREVA 
“BOROVICA”

TYPY SKLA

1)
VSG SKLO 33.1 
CONNEX 6mm

2)
VSG SKLO 44.1
CONNEX 8mm

3)
ESG SKLO 66.4
CONNEX 13mm

TYP POLYKARBONÁTU        FARBA POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK

RAD CORSO™

KOMPAKTNÝ
3, 4, 6mm

1)
ČIRÝ

2)
DYMOVÝ

CORSO™ PREMIUM
CORSO™ SOLID

CORSO™ ENTRY CORSO™ HORECA CORSO™ GLASS
CORSO™ ULTIMA
CORSO™ ULTIMA R

Strana 32 
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UŽÍVATEĽSKÉ VÝHODY A FUNKČNOSŤ ZASTREŠENIA CORSO™
POTEŠENIE

ESTETIKA

BEZPEČNOSŤ

SPOĽAHLIVOSŤ

PREDĹŽENIE SEZÓNY - predĺženie prevádzky terasy o 5 mesiacov (2 mesiace na jeseň
a 3 mesiace na jar, pri miernej zime či vykurovaní priestoru terasy môže byť prevádzka
i celoročná).
ÚSPORA ENERGIE - slnko presklenú terasu vyhrieva a šetrí tak na vykurovaní domu.

VSTUP PRO MILÁČIKOV - možnosť pridania vstupu pre Vašich domácich miláčikov.

KOMFORT - zatiahnuté zastrešenie Vám umožňuje zdržiavať sa na terase aj v daždi 
či veternom počasí.

OCHRANA PRED MRAZOM - zastrešenie znižuje účinky mrazivého počasia.

OCHRANA PRED SLNKOM - do zastrešenia ponúkame vlastný tieniaci systém alebo 
je možné použiť dymový polykarbonát ako ochranu pred priamym slnečným žiarením.

MOSKYTIÉRA - možnosť vybaviť zastrešenie sieťou proti hmyzu.

ĽAHKÝ POSUN - so segmentami môže posúvať aj dieťa vďaka systému kvalitných koliesok
s nerezovými ložiskami.

ĽAHKÁ ÚDRŽBA - sklo či polykarbonát sa oplachuje za použitia bežných umývacích
prostriedkov.

TECHNOLÓGIE - sme držiteľmi niekoľkých technologických patentov a pokračujeme 
vo vývoji stále lepších riešení.

ORIGINÁL - každé zastrešenie je vyrobené na mieru, podľa priania zákazníka.

PRESKLENIE - namiesto polykarbonátu možno u niektorých modeloch vybrať sklo 
a zaistiť si tak ešte ľahšiu údržbu.

DESIGN - tvar profilu zastrešenia si môžete zvoliť ostrý alebo zaoblený profil NEO™.

TESNENIE - labyrintový tesniaci systém výrazne zamedzuje zatekaniu a predchádza
poškriabaniu polykarbonátu.

ODVETRÁVANIE - možno namontovať aj extra odvetrávacie okná.

EXTRA PRIESTOR - dodatočný oddelený priestor pre uzavretú spoločnosť.

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ - naši predajcovia s Vami vždy budú hľadať optimálne riešenie tak,
aby Vám zastrešenie robilo len radosť.

RÝCHLA MONTÁŽ - montáž na mieste sa typicky prevádza do jedného dňa.

KVALITA - medzinárodnej certifikácie kvality výroby a produktov CE, AFNOR...

ZAMERANIE ZDARMA - konzultácie a zameranie u zákazníka je zdarma.

ŠETRNÉ K PRÍRODE - dbáme na to, aby výroba, výrobky aj odpad, čo najmenej zaťažovali
životné prostredie.

DLHODOBÉ ZÁRUKY - 5 rokov na zastrešenie, 5 rokov na farbu, 7 rokov na stabilitu spojov,
15 rokov na polykarbonát.

MEDZINÁRODNÁ SIEŤ - skúsenosti a nové trendy čerpáme z celej našej medzinárodnej predajnej 
siete IPC čítajúca cez 30 členov.

SERVIS - v rámci nášho kvalitného popredajného servisu Vám akúkoľvek chybu
na zastrešení opravia naši pracovníci.

OCHRANA OSÔB A MAJETKU - celozamykateľný systém zastrešenia zabraňuje pádu ľudí a zvierat
do bazéna, ako aj nežiadúcemu vniknutiu.

ODOLNÉ ZAŤAŽENIE - robustná konštrukcia overená statickými výpočtami.

BEZBARIÉROVÉ - ponúkame možnosť bezprahového riešenia vstupu.

POCHÔDZNE KOĽAJNICE  - bezpečné nízke pochôdzne koľajnice .

UV OCHRANA - polykarbonát s obojstrannou UV stabilizáciou chráni pokožku pred negatívnymi
vplyvmi UV žiarenia.

POLYKARBONÁT - nami používaný polykarbonát má záruku až 15 rokov a je testovaný v odolnosti
voči ľadovcu.
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Spoločnosť ALUKOV spol. s.r.o. bola založená v Topoľčanoch 
v roku 2000 ako sesterská spoločnost ALUKOV a.s., ktorá bola 
založená v roku 1995. Od tej doby vyrobila viac než 20 tisíc 
zastrešení bazénov a vírivých vaní a s ročnou produkciou tri 
tisíc výrobkov tohto sortimentu sa radí medzi najvýznamnejšie 
spoločnosti svojho druhu v Českej a Slovenskej republike, 
vo vývoji systému zastrešení je tu ALUKOV dlhodobo lídrom. 
V Európe si ALUKOV vybudoval povesť jedného z hlavných 
inovátorov v oblasti technológií zastrešení bazénov. Na 
celosvetovej úrovni je ALUKOV rešpektovaným lídrom uznávanej 
medzinárodnej asociácie kvalifikovaných výrobcov a predajcov 
zastrešení bazénov s názvom IPC Team, EHZS, ktorú spoločnosť 
ALUKOV dňa 15.7.2005 sama založila. Každoročne ponúka 
naša spoločnosť svojim zákazníkom nové modely zastrešení 
bazénov a nové technické riešenia výrobkov obohatené  
o atraktívne prvky. To všetko v špičkovej slovenskej kvalite 
podloženej dlhoročnými skúsenosťami. Zastrešenia bazénov 
vyrobené v ALUKOVE sú vyvážané do štátov EU a ďalších krajín 
Európy, Ázie, USA, Austrálie a Nového Zélandu. Hlavnými rysmi 
našich výrobkov sú vysoká kvalita, variabilita, nadčasovosť 
a jednoduchosť používania. Od roku 1995 ponúkame veľké 
množstvo typov a modelov zastrešení bazénov, vírivých vaní  
a terás, pričom ich zdokonaľujeme v závislosti od vývoja nových 
technológií a moderných trendov. Zákazník môže voliť medzi 
nízkymi, strednými a vysokými modelmi, maximálna šírka 
vybraných typov môže dosiahnuť až 13 m .

NAŠE VÝROBNÉ PROGRAMY

Ponuka spoločnosti ALUKOV zahrňuje tri základné programy. 
POOL Program obsahuje 20 typov základných modelov zastrešenia 
bazénov. SPA Program ponúka 6 modelov zastrešení vhodných 
pre vírivé vane, ale aj pre osobné automobily. A do tretice HOME 
Program, ktorý zahŕňa 4 základné modely vhodné pre zastrešenie 
nielen bazéna, ale aj terasy, verandy, altánok a mnoho ďalších 
využití. O širokej ponuke všetkých našich výrobných programov, 
ktoré zahŕňajú mnoho farebných a tvarových variantov zastrešenie 
bazénov, vírivých vaní a terás, ste sa mohli presvedčiť na stránkach 
tohto katalógu, prípadne na korporátnych webových stránkach 
www.alukov.sk a Facebooku www.facebook.com/alukovsk.

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI ALUKOV

                   SPOLUPRACUJEME

HITRA s.r.o.
Ratanový nábytok z Indonézie.

REHAU
Terasové dosky WPC.

CZECH DECO TEAM
Zjednotenie českých architektov a spolu-
práca s dodávateľmi a výrobcami.

...EŠTE VIAC
STAROSTLIVOSTI
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CERTIFIKÁTY A OCENENIA
CERTIFIKÁCIA
Naša kvalita je certifikovaná odborníkmi v oblasti riadenia kvality ISO 9001, environmentu ISO 14001 a francúzskym výskumným inštitútom v Paríži
(Laboratoire National D‘essais). Zastrešenie bazénov zodpovedajú bezpečnostnej a kvalitatívnej norme NF P90-309.

OCENENIA

Zastrešenie CORSO™
získalo ocenenie ako
najlepšie posuvné zastrešenie
na výstave BUDMA 2015

Zastrešenie CORSO™
získalo ocenenie na  
výstave WARSAW
BUILD 2014 a 2015

Zastrešenie CORSO™ GLASS
získalo ocenenie Grand Prix
na výstave FOR ARCH 2013

Zastrešenie CORSO™ ULTIMA
získalo ocenenie Grand Prix
na výstave FOR HABITAT 2017
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ZASTREŠENIE DO KAŽDÉHO POČASIA...

ALUKOV spol. s r.o.
Tel.: + 421 907 444 112,  + 421 915 400 666
E-mail: info@alukov.sk
www.alukov.sk

SHOWROOM BRATISLAVA
Dunajská Lužná, Hlavná 3161/72, 900 42 Bratislava 

(Showroom sa nachádza medzi Reštauráciou Jánošík a futbalovým štadiónom) 
VÝROBNA PREVÁDZKA

 Dopravná ul. 3969, 955 01  Topoľčany
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