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Sme radi, že vám môžeme ako jeden 
z najvýznamnejších európskych a svetových 
výrobcov mobilného zastrešenia, ku ktorým 
značka Alukov patrí, predstaviť v našom novom 
katalógu zastrešenie CORSO™ určené pre varia-
bilné zastrešenie vašej terasy, verandy alebo in-
ého vonkajšieho posedenia.

Alukov ako tvorca systému zastrešení terás 
naďalej udáva trendy v tejto oblasti. Rovnako ako 
najlepšie žemle kúpite priamo u pekára a mäso 
u mäsiara, tak to najkvalitnejšie zastrešenie náj-
dete v Alukove. Výroba zastrešení tu má dlhú 
tradíciu a dbáme na kvalitu práce aj použitého 
materiálu.

Výhody zastrešenia terasy CORSO™ od 
spoločnosti Alukov si už užíva tisícka domácnos-
tí po celom svete. Nechajte sa aj vy inšpirovať 
nasledujúcimi stránkami a vyberte si to 
najvhodnejšie zastrešenie pre váš dom, záhradu 
alebo reštauráciu.

Ťažiskom našej produkcie je tiež široká pa-
leta zastrešení obsiahnutá v programoch 
Pool program - zastrešenie bazéna, Spa pro-
gram - zastrešenie vírivých vaní a variabil-
né zastrešovacie systémy - Home program. 
Zastrešenie značky Alukov sa vyznačuje 
špičkovou kvalitou, variabilitou a vysokou 
úžitkovou hodnotou. Dlhodobo dbáme na skvelý 
pomer kvality a ceny predávaných výrobkov, 
a predovšetkým o maximálnu spokojnosť zákaz-
níka. Na všetky zastrešenia bazénov, vírivých vaní 

a terás vyrobených v spoločnosti ALUKOV posky-
tujeme záruku až 15 rokov podľa technických po-
dmienok pre daný výrobok.

Naši obchodníci aj technickí pracovníci radi 
odpovedia na všetky vaše otázky a poskyt-
nú vám odbornú pomoc aj pri individuálnych 
požiadavkách tak, aby sa vaše predstavy zmenili 
v príjemnú skutočnosť.

Komplexná starostlivosť o zákazníka, pred-
predajný aj záručný servis sú pre nás 
samozrejmosťou. Viac informácií získate na 
webovej prezentácii našej firmy alebo priamo od 
našich obchodných zástupcov.

Verím, že sa tento katalóg pre vás stane správ-
nym sprievodcom pri realizácii vašich prianí.

Vážení zákazníci, ďakujeme za Vašu dôveru, 
ďakujeme, že už viac ako 20 rokov dôverujete 
originálu.

Jan Zitko
konateľ spoločnosti ALUKOV, spol. s r .o.
prezident, IPC Team

Jindřich Záhumenský
konateľ spoločnosti ALUKOV, spol. s r .o.

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

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

TECHNICKÉ PARAMETRE :

ŠÍRKA : 1,00 – 4,20 M
VÝŠKA A DĹŽKA PODĽA PRIANIA ZÁKAZNÍKA

ZASTREŠENIE CORSO™
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TECHNICKÉ PARAMETRE :

ŠÍRKA: 1,00 - 4,20 M.
VÝŠKA A DĹŽKA PODĽA PRIANIA ZÁKAZNÍKA.

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

ZASTREŠENIE CORSO™ GLASS

NOVINKA: INTEGROVANÝ TIENIACI SYSTÉM
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    ZASTREŠENIE CORSO™ GLASS
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    ZASTREŠENIE CORSO™ GLASS
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    ZASTREŠENIE CORSO™ GLASS
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TECHNICKÉ PARAMETRE:

ŠÍRKA: 0,50 - 6,50 M.
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.

ZASTREŠENIE CORSO™ PREMIUM
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NOVINKA INTEGROVANÝ TIENIACI SYSTÉM
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    ZASTREŠENIE CORSO™ PREMIUM
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ZASTREŠENIE CORSO™ SOLID

TECHNICKÉ PARAMETRE :

ŠÍRKA: 0,50 - 6,50 M. VÝŠKA A DĹŽKA PODĽA PRIANIA ZÁKAZNÍKA.

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

VÝPLNE
Kompaktný polykarbonát  s obojstrannou UV stabilizáciou v stenách i v streche.
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        KVALITNÁ KONŠTRUKCIA ZAISŤUJE ĽAHKÝ POSUN JEDNOTLIVÝCH SEGMENTOV
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    ZASTREŠENIE CORSO™ SOLID V BRONZOVEJ KOMAXITOVEJ FARBE
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    ZASTREŠENIE SO SAMOSTOJNOU ČELNOU STENOU
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TECHNICKÉ PARAMETRE:

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 i v streche

ZASTREŠENIE CORSO™ ENTRY
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    ZASTREŠENIE CORSO™ ENTRY
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    ZASTREŠENIE CORSO™ ENTRY
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MAXIMÁLNY KOMFORT PRE ZÁKAZNÍKOV
Máte vo svojej reštaurácii, kaviarni alebo hoteli letnú záhradku?  A koľko dní 
v roku na nej môžu tráviť Vaši hostia? Podľa štatistiky ročne preprší 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™ od 
tradičnej slovenskej spoločnosti ALUKOV.

BENEFITY ZASTREŠENÍ PREDZÁHRADKY
 ■ Predĺženie sezóny – november – marec – celoročná prevádzka terasy 
 ■ Riešenie nepriaznivého počasia – dážď, silný vietor, zima, sneh
 ■ Riešenie problematiky nefajčiarskej zóny – oddelenie od fajčiarskej časti 
 ■ Zníženie výskytu dotieravého hmyzu 
 ■ Uzamykateľný systém 
 ■ Atraktívne prostredie pre hostí 
 ■ Zníženie hlučnosti a prašnosti prostredia
 ■ Jednoduchá a rýchla manipulácia 
 ■ Rýchla návratnosť vložených prostriedkov

ZASTREŠENIE CORSO™  HOREKA
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NOVINKA INTEGROVANÝ TIENIACI SYSTÉM
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    ZASTREŠENIE CORSO™ HOREKA
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    ZASTREŠENIE CORSO™ HOREKA
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    FAREBNÉ PREVEDENIE DREVODEKOR OBZVLÁŠŤ VYNIKNE NA VEĽKÝCH ZASTREŠENIACH
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AKÉ SÚ MOŽNOSTI ? 
Zastrešenia CORSO sa vyrábajú na mieru podľa priania zákazníka a až na výnimky sa dá 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 požívajú kompaktné polykarbonátové dosky. U modelov PREMIUM a GLASS je 
už v základnom prevedení v stenách použité bezpečnostné sklo CONNEX.

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

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ 
Montáž zvyčajne nezaberie viac než jeden deň. Zastrešenie sa skladá z jednotlivých segmen-
tov ,ktoré sa posúvajú po pojazdných dráhach vyrobených z hliníka ,s povrchovou úpravou 
eloxovaním alebo chránené komaxitovou farbou. 

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

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA ZASTREŠENIA 
Povrch zastrešenia i pojazdné dráhy stačí očistiť tečúcou vodou s obsahom dezinfekčného 
prostriedka. Dverové závesy, zámky a zatváracie mechanizmy stačí jednoducho jeden 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.

POSUVNÉ ZASTREŠENIA CORSO™
Ideálne pre zastrešenie terasy alebo balkóna
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FARBY VÝPLNÍ A PROFILOV

FARBA HLINÍKOVÝCH PROFILOV

RAL 9006
STRIEBORNÁ

DB 703
ANTRACITOVÁ

DB 503
KOBALTOVÁ
MODRÁ

RAL 9010
BIELA

BRONZOVÁ
KOMAXITOVÁ

RAL 1015
BÉŽOVÁ

IMITÁCIA DREVA
″BOROVICA″

NA VYŽIADANIE AKÚKOĽVEK
FARBU PODĽA RAL VZORKOVNÍKA.

TYPY SKLA

VSG SKLO 33.1 
CONNEX 6MM

VSG SKLO 44.1
CONNEX 8 MM

ESG SKLO 66.4
CONNEX 13 MM

TYP POLYKARBONÁTU        FARBA POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK

MODELY CORSO™

KOMPAKTNÝ
3-4 MM

ČÍRY BRONZOVÝ 
DYMOVÝ

CORSO™ PREMIUMCORSO™ ENTRY CORSO™ GLASS CORSO™ THERMO

CORSOTM  - ORIGINÁLNE ZASTREŠENIE TERÁS Strana 32 Strana 32 



VÝHODY ZASTREŠENIE CORSOTM 
POTEŠENIE

 ■ Predĺžené využitie záhrady, terasy alebo reštauračnej záhradky od jari do jesene.
 ■ V oblastiach teplejšej klímy alebo s dokurovaním je možné i celoročné užívanie.
 ■ Zatiahnuté zastrešenie Vám umožnuje sedieť na terase aj v daždi a nepriaznivom počasí.
 ■ Možnosť zabudovania vstupu pre domácich miláčikov.
 ■ Využitie tepla zo slnečného žiarenia, zníženie nákladov za vykurovanie a zníženie tepelných strát.

 ■ Do zastrešení ponúkame vlastný tieniaci systém alebo je možné použiť dy-
mový polykarbonát ako ochranu pred priamym slnečným žiarením.

 ■ Možnosť inštalácie sieťky ako priamej ochrany proti hmyzu.
 ■ Jednoduchá údržba, sklo či polykarbonát sa oplachuje s použitím bežných čistiacich prostriedkov.
 ■ Jednoduchý posun segmentov otvorí priestor do záhrady a záh-

ra da sa tak stáva ďalším obytným priestorom.
 ■ U zastrešenia s profilom NEO™ ponúkame ovládanie aretácií vo 

výške štandartnej kľučky, namiesto dole pri kolejnici.

ESTETIKA

 ■ Moderné designové výrobky so širokou variabilitou modelov.
 ■ Individuálne riešenie vždy na mieru a optimálny model pre ľubovolný priestor.
 ■ Výber zo 7 farieb hliníkových profilov.
 ■ Výber farieb polykarbonátových výplní alebo voľba sklenné ho zastrešenia, 

pre ešte jednoduchšiu údržbu a lepšie tepelné vlastnosti.

 ■ Tvar profilu zastrešenia si môžete zvoliť ostrý alebo zaoblený profil NEO™.
 ■ Jednoduchý prístup bočnými dverami, systém ventilačných okien, dlhodobá životnosť.
 ■ Labyrintový tesniaci systém zabraňuje zatekaniu a predchádza doškriabaniu polykarbonátu.
 ■ Elegantné skryté riešenie technologických spojov.

BEZPEČIE

 ■ Jednoduchý systém uzamykania zabraňuje nežiadúcemu vniknutiu.
 ■ Možnosť plného uzamknutia všetkých pohyblivých častí, tzv. „detská poistka“.
 ■ Chránený priestor, napríklad pre uskladnenie záhradného nábytku.
 ■ Proti negatívnym účinkom vetra a napadaného snehu ponúkame zo-

silnené profily a možnost extra aretácie samostojných čiel. 

 ■ Zníženie škôd na terase spôsobených vplyvom zimného počasia.
 ■ Bezbariérový vstup - ponúkame možnosť bezprahového riešenia vstupu.
 ■ Osvedčený systém plochých protišmykových kolajových dráh KOMFORT a PROGRES.
 ■ Polykarbonát s UV ochranou a zárukou až 15 rokov je testovaný na odolnosť voči krupobitiu.

SPOĽAHLIVOSŤ

 ■ Kvalita materiálov a spracovania, bezúdržbové výrobky s dlhou životnosťou.
 ■ Zameranie a poradenstvo ZDARMA.
 ■ Rýchla montáž na mieste v priebehu do jedného dňa.
 ■  Komplexná starostlivosť o zákazníka, predpredajný a popredajný servis.
 ■ Mezinárodná certifikácia kvality výroby a produktov ISO 9001 a 14001,CE, AFNOR, TÜV.

 ■ Dbáme na to, aby výroba, výrobky a odpad, čo najmenej zaťažovali životné prostredie.
 ■ Sme držitelmi niekoľkých technologických patentov a pokračujeme vo vývoji stále lepších riešení.
 ■ Skúsenosti a nové trendy čerpáme z celej našej medzinárodnej predaj-

nej siete IPC, ktorá má viac ako 30 členov po celom svete.
 ■ Pre vybrané modely záruka 15 rokov na polykarbonát a bezpečnostné sklo.
 ■  5 rokov záruka na povrchovú úpravu profilov, 7 rokov na statickú tuhosť spojov.
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POOL Program zahŕňa výrobu modelov zastrešení bazénov, ktoré sú rozdelené 
do 4 kategórií : 

 ■ Rada NEO
 ■ Nízke modely
 ■ Stredne vysoké modely 
 ■ Vysoké modely 

ALUKOV ponúka taktiež možnosť kombinácie jednotlivých modelov 

SPA Program zahŕňa výrobu modelov zastrešení vírivých vaní. Modely Spa 
Dome Orlando, Spa Sunhouse a Oasis, vždy v dvoch veľkostiach, patrí ku špičke 
zastrešení vírivých vaní.

HOME Program zahŕňa modely Style, Veranda NEO a CORSO™, ktoré rozširujú 
našu ponuku nielen pre zastrešenie bazéna, ale i zastrešenie  Vašej terasy a ve-
randy. Tento program bol ešte rozšírený a doplnený o takzvané variabilné sys-
témy. 

Ponuku dopĺňajú špeciálne modely ISLAND SMOKE – zastrešenie nielen pre 
fajčiarov a CAR HOUSE – zastrešenie pre automobily.

Spoločnosť ALUKOV a.s. bola založená v Orli pri mes-
te  Chrudim v roku 1995. Spoločnosť ALUKOV spol. s.r.o. 
bola založená v Topoľčanoch v roku 2000 ako sesterská 
spoločnosť ALUKOV a.s. Od tej doby vyrobila viac než 20 
tisíc zastrešení bazénov a vírivých vaní a s ročnou pro-
dukciou tri tisíc výrobkov tohto sortimentu sa radí med-
zi 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 technoló-
gií zastrešení  bazénov.  Na celosvetovej úrovni je ALUKOV 
rešpektovaným lídrom uznávanej medzinárodnej asociá-
cie kvalifikovaných výrobcov a predajcov zastrešení bazé-
nov 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 kva-
lite podloženej dlhoročnými skúsenosťami. Zastrešenia 
bazénov vyrobené v ALUKOVE sú vyvážané do štátov EU 
a ďalších krajín Európy, Ázie, USA, Austrálie a Nového Zé-
landu. Hlavnými rysmi našich výrobkov sú vysoká kvali-
ta, variabilita, nadčasovosť a jednoduchosť používania. 
Od roku 1995 ponúkame veľké množstvo typov a mode-
lov 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 vyb-
raných typov môže dosiahnuť až 13 m .

NAŠE VÝROBNÉ PROGRAMY
Ponuka spoločnosti ALUKOV zahŕňa tri základné pro-
gramy. POOL program obsahuje 20 typov základných mo-
delov zastrešení bazénov. SPA Program ponúka 6 modelov 
zastrešení vhodných nielen pre vírivé vane, ale napríklad 
i ako kryté parkovanie pre osobné automobily. A do tre-
tice HOME Program , ktorý zahŕňa 4 modely vhodné pre 
zastrešenie nielen bazénov, ale aj terás, veránd, altánkov 
a mnoho ďalších využití. O širokej ponuke všetkých našich 
výrobných programov, ktoré zahŕňajú mnoho farebných 
a tvarových variant zastrešení bazénov a vírivých vaní, ste 
sa mohli presvedčiť na stránkach tohto katalógu, prípad-
ne na webových stránkach www.alukov.sk a facebooku 
www.facebook.com/alukovsk. 

PROFIL SPOLOČNOSTI ALUKOV
    POOL    PROGRAM

    VARIABILNÍ    SYSTÉMY

    HOME    PROGRAM

    SPA    PROGRAM
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CERTIFIKÁTY
CERTIFIKÁCIA
Naša kvalita je certifikovaná odborníkmi v oblasti riadenia akosti ISO 9001, enviromentu ISO 14001 a francúzskym výskumným inštitútom v Paríži 
(Laboratoire National D’essais). Zastrešenia bazénov zodpovedajú bezpečnostnej a kvalitatívnej norme NF P90-309.

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

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

Zastrešenie CORSO™
získalo ocenenie
na výstave WARSAW 
BUILD 2014 a 2015
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ALUKOV spol. s r.o., Škultétyho 1597, Topoľčany
Tel.: + 421 385 225 555, Fax: + 421 385 325 555
Mobil: + 421 907 444 112, E-mail: predaj@alukov.sk
www.alukov.sk, www.enclosure.guru

SHOWROOM DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Hlavná ul. č. 72, Dunajská Lužná

Mobil: +421 915 400 666

SHOWROOM PRAHA  ■  SHOWROOM OREL

DOTVÁRAME DOMOV …

Member of

© Alukov 1 - 2016, Výrobca si vyhradzuje možnosť technických zmien svojich výrobkov.

www.alukov.sk  ■  www.enclosure.guru


