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ÚVODNÉ SLOVO
Vážení zákazníci, obchodní partneri,
máte vo svojich rukách nový katalóg zastrešení
bazénov a víriviek spoločnosti ALUKOV. Ako jedni
z najvýznamnejších európskych a svetových
výrobcov v tomto odbore Vám predstavujeme
náš rozšírený sortiment modelov zastrešenia.
Vy, naši zákazníci, ste pre nás nevyčerpateľným
zdrojom inšpirácie pre inovovanie ďalších výrobkov. Náš profesionálny tím architektov a projektantov realizuje Vaše priania a požiadavky.
S najvyššou starostlivosťou pristupujeme ku
každému výrobku, ktorý pre Vás vyrábame na
mieru, podľa dispozícií Vášho bazéna alebo
terasy s ohľadom na priestorové riešenie aj
Vaše estetické cítenie. Vďaka každodenným
skúsenostiam a neustálej kontrole celého
výrobného procesu máme možnosť posúvať
technické, dizajnové a bezpečnostné vlastnosti
zastrešenia. Nielenže držíme krok so svetovými
trendmi, ale výrazne sa na ich tvorbe podieľame.
Vývoj zastrešení prešiel v uplynulých rokoch
zásadnými zmenami. Sme autormi unikátnych
technických riešení a taktiež technologických
patentov, ktoré štandardne používame vo
výrobe. To Vám, používateľom, dáva istotu, že
investície vložené do obstarania zastrešenia
vyrábaných našou spoločnosťou sa Vám oplatí
a prinesie veľa spokojných chvíľ.
Sortiment výrobkov zastrešenie v mnohých
farebných aj tvarových variantách zastupuje
POOL program pre zastrešenie bazénov, SPA
program pre zastrešenie vírivých vaní a HOME
program pre variabilné zastrešovacie systémy,

ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ

ktoré zahŕňajú zastrešenie vhodné pre bazény
umiestnené v blízkosti alebo bezprostredne pri
rodinnom dome alebo múre. Naše obchodné
oddelenie a technickí pracovníci sú Vám k
dispozícii pre Vaše otázky, odbornú pomoc aj pre
prípad individuálneho riešenia tak, aby sa Vaše
predstavy zmenili v príjemnú skutočnosť.
Komplexná starostlivosť o zákazníka, predpredajný a popredajný servis sú pre nás prioritou.
Sme nielen vývojovým a výrobným závodom, ale
aj Vašimi konzultantmi a poradcami, aby sme
Vám pomohli dotvoriť domov - miesto, kde sa
chcete cítiť dobre, bezpečne a pohodlne.
Veríme, že tento katalóg Vám pomôže pri
rozhodovaní a realizácii Vašich prianí.
Vážení zákazníci,
ďakujeme za Vašu dôveru, ďakujeme, že už viac
ako 20 rokov dôverujete originálu.

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

Jindřich Záhumenský
konateľ spoločnosti, Alukov spol. s r.o.
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Každý vybraný model zastrešenia Vám upravíme na želanie podľa rozmeru bazéna.
Z najširšej ponuky modelov zastrešenia si vždy vyberiete taký, ktorý skvele ladí
k Vášmu bazénu.
Zastrešenia sú medzinárodne certifikované na záťaž proti sile vetra a váhe snehu.
Zastrešenia majú nadčasový dizajn a špičkovú povrchovú úpravu.
Vybrané NEO ™ modely zastrešenia obsahujú AIR FRESH SYSTEM: jedinečná technológia umožňujúca pohodlne regulovať prístup čerstvého vzduchu do bazéna.
Vybrané NEO ™ modely zastrešenia obsahujú EASY UP: vyvýšený systém uzamykania, vďaka ktorému už nie je nutné sa kvôli zabezpečeniu ohýbať u každého segmentu až k zemi.
Alukov dodáva k zastrešeniu bezpečné a pochôdzne koľajnice.
Alukov je garantom prvotriedneho servisu s mnohoročnou zárukou.
Zastrešenie Alukov môžete zakúpiť u obchodných partnerov po celej SR.

www.alukov.sk

RAD NEO™ - EXKLUZÍVNE KOLEKCIE, NOVÝ TREND V ZASTREŠENÍ BAZÉNOV
ELEGANT NEO™
šírka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,85 - 1,40 m / dĺžka podľa priania zákazníka

IMPERIA NEO™

IMPERIA NEO™ - light *
šírka: 2,50 - 5,50 m / výška: 0,60 - 1,30 m / dĺžka podľa priania zákazníka
LAGUNA NEO™
šírka: 4,00 - 5,50 m / výška: 2,20 - 2,70 m / dĺžka podľa priania zákazníka
TROPEA NEO™
šírka: 4,00 - 5,75 m / výška: 1,50 - 2,10 m / dĺžka podľa priania zákazníka
UNIVERSE NEO™
šírka: 2,50 - 6,25 m / výška: 0,80 - 2,20 m / dĺžka podľa priania zákazníka

* EASY UP systém tento model neobsahuje.

AKO TO FUNGUJE...

UNIVERSE NEO™
ELEGANT NEO™

IMPERIA NEO™ LIGHT

LAGUNA NEO™

TROPEA NEO™

UNIVERSE NEO™

Predstavujeme Vám exkluzívny rad zastrešenia NEO™ spoločnosti ALUKOV. Tieto modely sme vytvorili pre zákazníkov, ktorí chcú spojiť komfort plávania v zakrytom bazéne s esteticky šetrným, technicky dokonalým riešením
zastrešenia, ktoré nebude narušovať harmóniu ich záhrady.
Vznikol tak ucelený rad modelov, ktorý sa vyznačuje zaobleným dizajnom hliníkových profilov, ktoré spĺňajú tie
najvyššie bezpečnostné a estetické požiadavky spojené so stabilitou a odolnosťou. Každý model rady NEOTM, okrem
modelu IMPERIA NEOTM - light, je navyše doplnený novým komfortnejším ovládaním aretačných prvkov - EASY UP.
EASY UP
Umožňuje uzavrieť a zabezpečiť zastrešenie v priebehu niekoľkých sekúnd bez nepríjemného skláňania,
ktoré zaťažuje kolená a bedrovú chrbticu. Celá technológia je ukrytá vnútri profilov, takže nijako nenarušuje
čistý vzhľad zastrešenia a necháva vyniknúť jeho elegantné línie.

ELEGANT NEO™

AIR FRESH SYSTEM
Jedinečná technológia zastrešenia umožňujúca pohodlne regulovať prístup čerstvého vzduchu do bazéna,
bez nutnosti celé zastrešenie roztvoriť a riskovať pád dieťaťa alebo domáceho maznáčika do bazéna.

ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ
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TROPEA NEO™
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AKO TO FUNGUJE...

ELEGANT NEO™

LAGUNA NEO™
ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ

IMPERIA NEO™
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NÍZKE ZASTREŠENIA
ELEGANT

CORONA™
Zastrešenie CORONA ™ je najnižším dvojkoľajnicovým systémom zastrešenia bazéna. Toto zastrešenie perfektne
spĺňa svoju funkciu a zároveň neruší vo výhľade do Vašej záhrady. Charakteristické sú pre tento model zvislé bočné
steny a na ne nadväzujúci decentný oblúk.
šírka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,48 - 1,19 m / dĺžka podľa priania zákazníka

Chcete si dopriať komfort plávania v zastrešenom bazéne, ale neradi by ste prišli o výhľad
z Vášho okna na druhý koniec záhrady? Potom sú pre Vás nízke zastrešenia tým správnym
riešením. Svojou výškou nijako nenaruší výhľad do Vašej záhrady a pritom sú dosť vysoké
na to, aby ste si zaplávali vnútri zakrytého bazéna.

CORONA™

ELEGANT

OCEANIC LOW

RIVIERA

VIVA™

TERRA

CORONA™

ELEGANT
Elegantný tvar zastrešenia prepožičal meno tomuto modelu. Zaisťuje plnohodnotnú ochranu bazéna, vďaka
optimálnej klenbe môžete bazén spokojne využívať aj v zakrytom stave počas nepriaznivého počasia.
šírka: 3,00 - 9,00 m / výška: 0,85 - 1,70 m / dĺžka podľa priania zákazníka
OCEANIC NÍZKÝ MODEL
Priehľadné ako sklo, a to kompletne alebo čiastočne. Takýto komfort Vám môžeme ponúknuť, ak si tento model
objednáte s výplňou z priehľadného kompaktného polykarbonátu s UV stabilizáciou v celej dĺžke zastrešenia.
Komfort plávania pod zastrešením je zachovaný súčasne s bezchybným výhľadom do okolia. Pohodlnú manipuláciu so zastrešením zaisťujú pojazdové dráhy umiestnené po oboch stranách.
šírka: 4,00 - 8,00 m / výška: 0,85 - 1,70 m / dĺžka podľa priania zákazníka
RIVIERA
Konštrukcia zastrešenia tohto typu je svojimi parametrami, dizajnom a úžitkovými vlastnosťami zhodná so
zastrešením OCEANIC. Rozdiel medzi nimi je ten, že tento model zastrešenia sa posúva priamo po dlažbe, bez
koľajníc, čo ocenia predovšetkým zákazníci, ktorí nechcú alebo nemôžu technologicky zasahovať do bezprostredného okolia bazéna.
šírka: 3,50 - 6,00 m / výška: 0,70 - 1,20 m / dĺžka podľa priania zákazníka
VIVA™
Úspešný bezbarierový model, ktorý je vedený koľajnicou iba z jednej strany. K Vášmu bazénu tak zostane z troch
strán plne otvorený bezbariérový prístup. Medzi nízkymi zastrešeniami patrí spoločne s modelom CORONA™
k tým úplne najnižším.
šírka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,52 - 1,23 m / dĺžka podľa priania zákazníka
ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ

ELEKTRICKÝ POSUN
Pohodlie automatického posunu umožňuje diaľkové ovládanie zastrešenia aj
pohybovo handicapovaným.
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VIVA TM - JEDNOKOĽAJNICOVÝ SYSTÉM

AKO TO FUNGUJE...
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ZASTREŠENIE TERRA
TERRA

TERRA

TERRA – neviditeľný pomocník
TERRA je najnižšie bazénové zastrešenie od ALUKOV, ktoré takmer kopíruje povrch terénu.
V uzavretej polohe umožňuje absolútny, ničím nerušený výhľad do záhrady a okolia bazéna. V otvorenej polohe je decentné, na priestor nenáročné zastrešenie, ktoré podporuje
modernú architektúru.
Zastrešenie TERRA ocenia všetci, ktorí chcú „neviditeľné“ zastrešenie s viditeľnými benefitmi, ako je ochrana vody pred nečistotami, regulácia teploty vody a ochrana pred
nechceným pádom do bazéna.
Jednokoľajnicový systém zastrešenia TERRA zaručuje bezbariérový prístup z troch strán
bazéna, je nenáročný na miesto a jednoduchý na údržbu. Posuv zastrešenia je pritom veľmi
ľahký a pohodlný. Vysoké nároky na bezpečnostné prvky a odolnosť samotného zastrešenia
aj vodiace koľajnice sú u TERRY štandardom, rovnako ako certifikácia nosnosti snehu
a odolnosti proti vetru.
Zastrešenie TERRA - znamená mať bazén neustále pod kontrolou, ale dokonale splynúť
s okolím.

TERRA

AKO TO FUNGUJE...
TERRA
šírka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,28 - 0,88 m / dĺžka podľa priania zákazníka
TERRA R
šírka: 4,00 - 8,00 m / výška: 0,30 - 1,07 m / dĺžka podľa priania zákazníka

ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ
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TERRA
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MINIMUM POJAZDOVÝCH DRÁH, MAXIMUM KOMFORTU
NOVINKA!

TERRA PRIME

TERRA PRIME

VIVA PRIME

TERRA PRIME / VIVA PRIME – moderné v každom detaile
TERRA PRIME / VIVA PRIME nadväzujú na zákazníkov overené a veľmi obľúbené modely
ultra nízkych bazénových zastrešení TERRA a VIVA. Svojou výškou patria stále k najnižším
zakázkovo vyrábaným zastrešeniam na trhu.
TERRA PRIME / VIVA PRIME boli vyvinuté špeciálne pre komfortné posúvanie pomocou
elektrických motorov a pre ešte intenzívnejší pocit bezkoľajnicového zastrešenia. Pre
bezpečný pohyb jednotlivých častí zastrešenia je systém vybavený krátkymi, nenápadnými
vodiacimi koľajnicami iba pod najmenším segmentom a v mieste parkovania zastrešenia,
za bazénom. Povrch v okolí bazéna zostáva voľný.
TERRA PRIME / VIVA PRIME sa vyznačujú plochou strechou, preto sú vhodné pre architektonický čistý štýl Vášho domu a veľmi dobre sa osvedčujú v priestore menších pozemkov,
kde je výhľad do záhrady prioritou.
TERRA PRIME / VIVA PRIME spĺňajú certifikácie nosnosti snehu a odolnosti proti vetru, čím
sa stávajú nepostrádateľnými pomocníkmi nad Vaším bazénom. Hoci zastrešenia takmer
nevidíte, môžete sa na ne dokonale spoľahnúť.

VIVA PRIME

TERRA PRIME
šírka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,28 - 0,88 m / dĺžka podľa priania zákazníka
VIVA PRIME
šírka: 3,00 - 6,00 m / výška: 0,52 - 1,23 m / dĺžka podľa priania zákazníka
ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ
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TERRA PRIME
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ZASTREŠENIE AZURE
AZURE

AZURE KOMPAKT

Rad bazénových zastrešenie Azure predstavuje elegantný, variabilný zastrešenie bazénu
podľa Vašich predstáv. Vybrať si môžete z 3 tvarov zastrešenia - supernízke, nízke a stredne vysoké, ďalej zo 2 typov polykarbonátových výplní a dvoch najobľúbenejších farieb
hliníkových profilov. Každé zastrešenie Azure je vyrobené na mieru Vášmu bazénu, nie ste
teda limitovaní škatuľovými výrobky s už vopred určenými rozmermi. Zastrešenie Azure
je vysoko kvalitným výrobkom od českej spoločnosti ALUKOV a.s. . Spoločnosťou s viac
ako 25 ročnú tradíciu v odbore.
PREČO SI ZAKÚPIŤ AZURE?
• ALUKOV a.s. používa na výplne výhradne UV stabilizovaný polykarbonát (nie menej
kvalitné SAN alebo organické sklo), je rezistentný proti krupobitiu, nezmení farbu alebo
nezkřehne počas 10 ročnej záruky
• Zastrešenie vyrobíme na mieru presne podľa vášho bazéna (vyberte si rozmer)
• Zastrešenie je vyrobené z pevnej hliníkovej konštrukcie, kotvenie zastrešenia odolá
maximálnej sile vetra
• Vyberiete si z najviac žiadané farby profilov: strieborná alebo antracitová komaxitová
farba
• Je vybavené moderným labyrintovým systémom tesnenie medzi segmentmi, ktoré
zabraňuje samovoľnému poškriabaniu polykarbonátových výplní
• Všetky jednotlivé časti zastrešenia sú uzamykateľné do jazdnej dráhy v základnej cene
• Azure má moderný dizajnové zaguľatené profily s integrovanými aretáciami segmentov
• Prednosťou je tiež plochá a bezpečná, pre chodidlá pochôdzne pojazdná dráha vysoká
len 14 mm
• Ľahký posun, dômyselné uzamykanie a celkovo ľahká manipulácia

AZURE KOMPAKT

ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ
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AZURE FLAT KOMPAKT
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AZURE FLAT

AZURE

ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ

AZURE FLAT KOMPAKT

AZURE KOMPAKT
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STREDNE VYSOKÉ ZASTREŠENIA
TROPEA

Známe príslovie, ktoré hovorí: „Zlatá stredná cesta!“, je v tomto prípade úplne na mieste.
Modely strednej rady navrhujú projektanti spoločnosti ALUKOV tak, aby v sebe skĺbili
to najlepšie z nízkych a vysokých zastrešení. Stávajú sa tak univerzálnym riešením pre
klientov, ktorí hľadajú zastrešenie konštrukčne šetrné k dizajnu ich záhrady a pritom dostatočne vysoké na to, aby ponúklo možnosť voľného pohybu v strednej časti zastrešeného
bazéna. Jednoduchosť manipulácie so zastrešením je potom zaistená posuvným systémom, ktorý umožňuje ľahký pohyb segmentov v oboch smeroch. Pri predĺžení pojazdových dráh môže byť celé zastrešenie teleskopicky odsunuté až mimo priestoru bazéna.

UNIVERSE

TROPEA
Priestranná hala tohto modelu umožňuje voľný pohyb
osôb v strednej časti zastrešeného priestoru. Steny
zastrešenia môžu byť vyrobené z kompaktného polykarbonátu, ktorý je priehľadný ako sklo a zastrešenie
vďaka nemu bez problémov splynie s okolitou prírodou.
Aj z priestoru zakrytého bazéna si tak môžete vychutnať
pohľad na svoju záhradu a ani na chvíľu nestratíte
prehľad o tom, kde sa práve hrajú Vaše deti. Ide o kompromis medzi priestrannou LAGUNOU a nízkym ELEGANTOM.

UNIVERSE
U širších modelov tohto typu zastrešenia je stredová
výška pochôdzna, a umožňuje tak prezliecť sa pred
kúpaním alebo sa naopak osušiť po kúpaní priamo pod
zastrešením. V čelných stenách môžu byť umiestnené
posuvné alebo otváracie dvere. V bočných stenách
najvyššieho alebo najnižšieho segmentu potom môžu
byť umiestnené bočné posuvné dvere.

TROPEA

UNIVERSE

TROPEA

šírka: 2,50 - 9,00 m / výška: 0,80 - 2,80 m / dĺžka podľa
priania zákazníka

šírka: 4,00 - 9,00 m / výška: 1,50 - 2,45 m / dĺžka podľa
priania zákazníka
ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ
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TROPEA
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VYSOKÉ ZASTREŠENIA
OCEANIC HIGH

Voľný pohyb po celej ploche zastrešeného priestoru! To je hlavná výhoda vysokých vertikálnych stien, ktoré sú základným stavebným prvkom
vysokých modelov zastrešení. Kvalitný a rokmi preverený posuvný systém umožňuje ľahký posun zastrešenia v oboch smeroch. Pri predĺžení pojazdových dráh môže byť celé zastrešenie teleskopicky odsunuté mimo plochu bazéna. Tým vznikne priestor chránený proti vetru, kde môžete bez
problémov umiestniť záhradný nábytok a relaxovať v bezprostrednej blízkosti bazéna. Hliníkové profily, ktoré tvoria konštrukciu týchto zastrešení,
môžu byť vyrobené v ľubovoľných farebných variantoch vrátane atraktívneho prevedenia drevodekor. Tento dizajn je u vysokých konštrukcií, ako
sú napríklad LAGUNA alebo OLYMPICTM, obzvlášť atraktívny.

LAGUNA
šírka: 4,00 - 9,00 m / výška: 2,20 - 3,00 m / dĺžka podľa priania zákazníka

LAGUNA

OCEANIC HIGH

VENEZIA

VISION™

OLYMPIC™

OMEGA™

ORIENT

RAVENA

OMEGA™

OCEANIC VYSOKÝ MODEL
šírka: 4,00 - 8,00 m / výška: 2,08 - 2,84 m / dĺžka podľa priania zákazníka
OLYMPIC™
šírka: 5,00 - 11,00 m / výška: 2,60 - 3,00 m / dĺžka podľa priania zákazníka
OMEGA™
šírka: 4,00 - 8,00 m / výška: 2,22 - 3,00 m / dĺžka podľa priania zákazníka
ORIENT
vnútorný priemer: 4,00 - 10,00 m / výška: 1,90 - 3,50 m
vonkajší priemer: 4,26 – 10,26 m
RAVENA
šírka: 4,00 - 7,50 m / výška: 2,20 - 3,00 m / dĺžka podľa priania zákazníka
VENEZIA
šírka: 4,00 - 8,00 m / výška: 2,35 - 3,00 m / dĺžka podľa priania zákazníka
VISION™
šírka: 4,00 - 6,00 m / výška: 2,29 - 2,78 m / dĺžka podľa priania zákazníka

ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ
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LAGUNA
Priestranné zastrešenie možno využiť nielen ako kryt Vášho bazéna, ale aj ako „halu“, kde si môžete s rodinou alebo priateľmi v pokoji a v závetrí po kúpeli relaxovať.
Umiestnenie zastrešenia mimo priestoru bazénu zaistí dômyselný posuvný systém, ktorý umožňuje pohodlne pohybovať konštrukciou v oboch smeroch.
OCEANIC VYSOKÝ MODEL
V zastrešení OCEANIC vysoký model budete mať takmer toľko priestoru, ako v šírom oceáne. Zaujímavo riešené zastrešenie, kedy strecha, nadväzujúca na kolmé steny, je
z časti šikmá a z časti prehnutá. Pravý klenot pre Vašu záhradu.
OMEGA™
So zastrešením OMEGATM získate priestor navyše, pretože jeho konštrukcia umožňuje zväčšenie šírky zastrešenia, bez toho aby sa výrazne menila jeho výška. Posuvnému
zastrešeniu sme dali názov pre jeho charakteristický tvar, ktorý pripomína rovnomenné grécke písmeno. Steny zastrešenia bazéna sme vyklenuli smerom von, čo prináša
pozitívny priestorový efekt - zastrešenie sa javí opticky nižšie, než v skutočnosti je a pozdĺž stien zostáva plne pochôdzne. Naši projektanti kombináciou oblých tvarov
a pôvodných hrán dosiahli výhodných parametrov zastrešenia, kedy výška zastrešenia pri jeho rozširovaní rastie len minimálne. Zastrešenie OMEGATM vynikne predovšetkým
na rozsiahlych záhradách, pri moderných novostavbách, ale aj pri klasických rodinných domoch.
ORIENT
Fascinujúca konštrukcia podobná tým, ktoré sú k videniu v rozprávke „Tisíc a jednej noci“
alebo v krajinách Orientu. Hemisférický tvar zaručuje vysoký stupeň izolácie celého bazéna.
Pohyblivá časť zastrešenia umožňuje odkryť viac než 1/4 bazéna, čím je regulovaná teplota
vzduchu v horúcich dňoch a súčasne dovolí slnečným lúčom svietiť priamo na bazén.

LAGUNA

RAVENA
Pre klienta, ktorý hľadá ideálny pomer medzi veľkosťou a funkčnosťou, je tento model
zastrešenia optimálnym riešením. Ide o kombináciu zvislých stien zvierajúcich so zemou
uhol cca 80 ° a klenutých segmentov. Tvar zastrešenia umožňuje neobmedzený pohyb okolo
3 strán bazéna. Vo vertikálnej bočnej stene sú umiestnené posuvné dvere, v prednej a zadnej stene môžu byť presuvné alebo otváravé dvere. Vďaka svojmu modernému prevedeniu
a nezabudnuteľnému vzhľadu je tento model u klientov veľmi obľúbený a žiadaný.
VENEZIA
Zastrešenie VENEZIA ponúka dostatok priestoru, aby bol úplne pochôdzne. Špecifická je u
tohto typu tiež konštrukcia hliníkových profilov, ktorá má najväčšiu nosnosť a pevnosť zo
všetkých modelov zastrešenia bazénov. Tento ľúbivý model je uprednostňovaný mnohými
zákazníkmi pre svoj tvar a veľký vnútorný priestor. Zaistí príjemný pobyt vo vašom bazéne
v horúcich i chladnejších dňoch.
VISION™
Zastrešenie bazéna podobného tvaru ako model CORONA™ z kategórie nízkych konštrukcií.
VISION™ je však pochôdzne až do výšky 180 cm, čo umožňuje pohyb a pobyt pod celým
zastrešením vrátane bočných stien. Konštrukcia hliníkových profilov znesie veľmi vysoké
zaťaženie.
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VENEZIA
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RAVENA
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ORIENT
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ZASTREŠENIE OLYMPIC™
OLYMPIC™

TOP výrobok spoločnosti ALUKOV, ktorý zaujme výnimočným dizajnom s nevšedným
vzhľadom. Jeho konštrukcia je zložená z jednej či dvoch polokopulí (okrúhlych častí),
ktoré dopĺňa štandardný tvar segmentov zastrešenia. Hlavnou výhodou tohto modelu je
možnosť voľného pohybu po celom zastrešenom priestore. Presuvný systém umožňuje
ľahký posuv segmentov v oboch smeroch. Ľahké otváranie a zatváranie ľahko obstará
jedna, alebo dve osoby (v závislosti na veľkosti konštrukcie). Variantom môže byť aj elektrický posuv zastrešenia. Hliníkové profily môžu byť vykonané vo veľmi atraktívnej farebnej variante drevodekor, ktorá obzvlášť vynikne u takto veľkých modelov zastrešenia
bazénov.
šírka: 5,00 - 11,00 m / výška: 2,6 - 3 m
dĺžka podľa priania zákazníka
OLYMPIC™

OLYMPIC™

ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ
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OLYMPIC™
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KOMBINÁCIA MODELOV
COMBI

COMBI, ATYP
Ide o konštrukcie kombinované z dvoch až troch štandardných typov zastrešenia. Ľahko tak môžete dosiahnuť
ideálnu kombináciu ochrannej funkcie bazéna s priestranným vchodovým segmentom, alebo klasický predĺžený
tvar s polokopulou. Najobľúbenejšie je zlúčenie nízkych
segmentov s jedným alebo dvoma vyššími.

COMBI

COMBI

ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ
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COMBI
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ZASTREŠENIE VÍRIVÝCH VANÍ
SPA DOME ORLANDO® SMALL / LARGE
Má do priestoru Vašej vírivej vane presvitať svetlo, môže do nej byť vidieť, alebo by ste
dali prednosť diskrétnejšiemu prevedeniu? Originálna konštrukcia tohto modelu je
zložená z hliníkových profilov, ktoré sú povrchovo upravené komaxitovou vypaľovanou
farbou. Výplň medzi týmito profilmi môže mať hneď niekoľko podôb. Vďaka materiálu zvanému kompaktný polykarbonát pre Vás môžeme vytvoriť výplň priehľadnú,
priesvitnú alebo diskrétne bronzovo (dymovo) sfarbenú. Toto zastrešenie sa skladá
z obvodových častí, dverových častí a vrchu. Vzniknutá kopula je uložená na kruhovej
koľajnici umožňujúcej otáčavý pohyb v rozmedzí 360 ° v oboch smeroch*. Tento model
sa vyznačuje jednoduchou montážou, ktorej základom je ukotvenie pojazdovej dráhy
do pevného základu, ktorým je napríklad betón alebo keramická dlažba.
* Iba pri modeli SPA DOME ORLANDO® - small

SPA GRAND SUNHOUSE®
SPA DOME ORLANDO®
SMALL

SPA DOME ORLANDO®
LARGE

SPA DOME ORLANDO® SMALL
vnútorný priemer: 4,00 m / vonkajší priemer: 4,11 m / výška: 2,30 m
SPA DOME ORLANDO® LARGE
vnútorný priemer: 4,89 m / vonkajší priemer: 5,00 m / výška: 2,70 m

SPA DOME ORLANDO® LARGE
SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE®
Zastrešenie SPA SUNHOUSE® / SPA GRAND SUNHOUSE®
sú oválnou verziou SPA DOME ORLANDO®. Vzhľadom
k svojim väčším rozmerom poskytujú aj väčší úžitkový
priestor. Majú otvárateľnú strechu a dvoje posuvné dvere.
SPA GRAND
Model je zložený z dvoch polokopulí (ako rozpolené SPA
SUNHOUSE®
DOME ORLANDO®), dvoch rovných segmentov zastrešenia
s bočnými presuvnými dverami a vrchu s odvetrávateľnou posuvnou strechou pre zlepšenie
ventilácie. Dvojkrídlové rozsúvne dvere umiestnené v jednej z polokopulí umožňujú
manipuláciu s vírivou vaňou a zároveň slúžia ako hlavný vstup do zastrešenia. Variant s
bronzovým (dymovým) kompaktným polykarbonátom čiastočne znižuje účinok slnečného
žiarenia, vytvára príjemné prostredie pre oči a pomáha udržať komfortnú vnútornú teplotu.
Konštrukčné prvky zaisťujú nielen jednoduchú a efektívnu montáž, ale aj vlastnú nenáročnú
údržbu oboch typov zastrešenia.
SPA SUNHOUSE® šírka: 4,11 m / dĺžka: 6,16 m / výška: 2,30 m
SPA GRAND SUNHOUSE® šírka: 5,0 m / dĺžka: 8,0 m / výška: 2,7m

ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ
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VARIABILNÉ ZASTREŠENIA
CORSO™

CORSO™

CORSO™

CORSO™
Myslíte si, že Váš bazén je až príliš blízko steny, a preto sa na neho žiadne zastrešenie nehodí? Omyl, my pre
Vás riešenie máme! Vďaka modelu CORSOTM je celý priestor prístupný z troch strán. Horná pojazdová dráha je
umiestnená na stene, dolná je pripevnená klasicky k dlažbe. Jednotlivé segmenty môžu byť posúvané v oboch
smeroch a umožňujú tak otvoriť celý vnútorný priestor.
šírka: 2,00 - 6,50 m / dĺžka a výška podľa priania zákazníka

CORSO™

ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ
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VERANDA NEO™
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STYLE™

STYLE™

VERANDA NEO™

STYLE™
Konštrukcia navrhnutá k zakrytiu bazéna pri použití existujúcej steny stojacej v jeho blízkosti. Horná pojazdová dráha je umiestnená
na stene a kryje tak ju aj bazén. Segmenty môžu byť presunuté vľavo alebo vpravo tak, aby sa odkryl bazén celý. Ideálne pre milovníkov
oblých tvarov alebo pre každého, kto potrebuje väčšiu šírku zastrešenia.

VERANDA NEO™

šírka: 5,00 - 8,50 m / dĺžka a výška podľa priania zákazníka
Ponuku dopĺňajú špeciálne modely ISLAND SMOKE™ - zastrešenie nielen pre fajčiarov a CARHOUSE™ - zastrešenie pre automobily.
VERANDA NEO™
Tento model je vhodný k využitiu zastrešenia bazéna alebo vírivej vane, ktoré sú umiestnené v bezprostrednej blízkosti domu. Časti
tohto zastrešenia rolujú po pojazdových dráhach upevnených k stene domu a do dlažby. Systém dovolí široké otvorenie vnútorných
priestorov.
šírka: 3,00 - 4,50 m / dĺžka a výška podľa priania zákazníka
Strana 35

www.alukov.sk

TECHNICKÉ DETAILY RADY

...EŠTE VIAC

STAROSTLIVOSTI

NOVÉ, MODERNÉ POJETIE ZASTREŠOVACÍCH KONŠTRUKCIÍ NA BAZÉNY

1. Najširšia paleta farieb v základnej cene. 2. Jedny dvere z našej ponuky.

3. Atraktivny design zaoblených profilov a záslepok.

4. Spoľahlivý fixačný systém aretovánia čelných stien.

5. Unikátny labyrintový tesniaci systém zabraňujucí poškrabaniu polykarbonátu.
2
6

5
1

7

4

10

11

8
3

6. Celozamykateľný systém FORTIS.
7. Kompaktný 4mm polykarbonát, špe-

ciálne testovaný na krúpy. Najdlhšia garancia v EU - až 15 rokov.

8.

Aktivna termo ochrana bazénu AIR
FRESH SYSTEM - nami vyvinutý ventilačný
systém vyklápania tesnenia čelných stien.

9.

Plochá, 15mm vysoká pochôdzna
pojazdová dráha KOMFORT.

9
V ZÁKLADNOM
PREVEDENÍ
ZDARMA

10.

EASY UP - horné ovládánie aretácie integrované v profiloch zvyšujúcich komfort ovládania
zastrešenia (okrem modelu IMPERIA NEO™ LIGHT).

11.

Pojazdové koliečka s nerezovými
ložiskami umožňujú vynímočne ľahký
posuv zastrešenia a trvalú odolnosť.

SKUTOČNÉ POHODLIE - HORNÉ OVLÁDANIE ARETÁCIE EASY UP
ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ
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TVARY A VÝŠKY ZASTREŠENIA - POOL PROGRAM
NAJŠIRŠÍ PONUKA TYPOV A PREVEDENÍ ZASTREŠENIA BAZÉNOV NA TRHU

TERRA
TERRA PRIME (DVE KOĽAJNICE)

IMPERIA
IMPERIA NEO™

CORONA™
AZURE ANGLE

VIVA™
VIVA PRIME (DVE KOĽAJNICE)

AZURE FLAT
AZURE FLAT COMPACT

UNIVERSE
UNIVERSE NEO™
AZURE
AZURE COMPACT

TROPEA
TROPEA NEO™

SPA DOME ORLANDO®
SPA SUNHOUSE®
OASIS™

LAGUNA
LAGUNA NEO™
OLYMPIC™

OMEGA™

ORIENT™

OCEANIC HIGH

CORSO™

VENEZIA
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ELEGANT
ELEGANT NEO™

VISION™

OCEANIC LOW
RIVIERA

RAVENA

VERANDA NEO™
STYLE™

www.alukov.sk

FAREBNÉ KOMBINÁCIE A PROFILY
POLYKARBONÁT

Kompaktný
číry

Kompaktný
dymový

Kompaktný
štrukturovaný

Jednokomorový číry

Jednokomorový svetlo
modrý

Jednokomorový dymový

Trojkomorový
číry

KOMAXITOVÉ FARBY HLINÍKOVÝCH PROFILOV

Strieborná
RAL 9006

IMPERIA NEO™ s výklopom

ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ

Biela
RAL 9010

Antracitová
DB 703

Bronzová

CORONA™ bočný vstup
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PATRÍME DO VAŠEJ ZAHRADY
POTEŠENIE

BEZPEČNOSŤ

PREDĹŽENIE SEZÓNY - predĺženie prevádzky bazénu o 5 mesiacov (2 mesiace na jeseň
a 3 mesiace na jar).

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

KRYTIE BAZÉNU - bazén je chránený pred nečistotami a hmyzom, čím sa uľahčuje jeho údržba
a minimalizuje množstvo chemikálií potrebných na jeho čistenie.

ODOLNÉ ZAŤAŽENIE - robustná konštrukcia overená statickými výpočtami.

MENEJ CHÉMIE - zastrešenie bazéna ho udržuje vo väčšej čistote a k jeho údržbe treba menej
chemických prostriedkov.

KONŠTANTNÁ TEPLOTA - vďaka zakrytiu bazéna vzniká priestor s konštantnou teplotou.

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

BEZBARIÉROVÉ - ponúkame možnosť bezprahového riešenia vstupu.

OCHRANA PRED MRAZOM - zastrešenie znižuje účinky mrazivého počasia.

POCHÔDZNE KOĽAJNICE - bezpečné nízke pochôdzne koľajnice .

JEDNOKOĽAJNICOVÝ POSUN - u zastrešení VIVA™ ponúkame posun len po jednej koľajnici, aby
zastrešenie čo najmenej zasahovalo do okolia.

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

ELEKTRICKÝ POSUN - posun segmentov môže byť ovládaný automaticky elektrickým motorom.

POLYKARBONÁT - nami používaný polykarbonát má záruku až 15 rokov a je testovaný v odolnosti
voči ľadovcu.

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.

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

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

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

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

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

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

AIR FRESH SYSTEM - systém vyklápania čelných stien udržujúci kvalitu vody vďaka odvetrávaniu
teplého vzduchu v lete.

ZAMERANIE ZDARMA - konzultácie a zameranie u zákazníka je zdarma.

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

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

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

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

ODVETRÁVÁNIE - možno namontovať aj extra odvetrávacie okná.

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

www.alukov.sk

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ALUKOV spol. s.r.o. bola založená v Topoľčanoch v roku 2000 ako sesterská spoločnosť
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 .

DOTVÁRAME DOMOV...

NÁŠE VÝROBNÉ PROGRAMY
Ponuka spoločnosti ALUKOV zahŕňa tri základné programy. POOL program obsahuje 20 typov
základných modelov zastrešení bazénov. SPA Program ponúka 6 modelov zastrešení vhodných nielen pre vírivé vane, ale napríklad i ako kryté parkovanie pre osobné automobily. A do tretice 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, prípadne na webových stránkach www.alukov.sk.

ZASTREŠENIA BAZÉNOV A VÍRIVÝCH VANÍ
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PRVOTIEDNY SERVIS

PROFESIONÁLNY TÍM
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DÔRAZ NA DETAIL

VÝROBNÝ AREÁL V ČR MÁ ROZLOHU 30 000 m2. CELOSVETOVO VIAC AKO 50 000 m2.

VÝROBNÝ AREÁL NA SLOVENSKU - TOPOĽČANY MÁ ROZLOHU 10 000 m2.
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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™ GLASS
získalo ocenenie Grand Prix
na výstave FOR ARCH 2013
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Zastrešenie CORSO™
získalo ocenenie na
výstave WARSAW
BUILD 2014 a 2015

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

Zastrešenie CORSO™ ULTIMA
získalo ocenenie Grand Prix
na výstave FOR HABITAT 2017

www.alukov.sk

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

ZASTREŠENIE DO KAŽDÉHO POČASIA...

Member of

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
IČO: 36538248, Obchodný register Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 12147/N
DIČ: SK 2020137856, Bank. spojenie: ČSOB 4001979845/7500
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