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Společnost Alukov Vám jako jediná nabízí dlouhodobý aktivní poprodej-
ní servis v oblasti mobilních zastřešení bazénů, zastřešení vířivých van 
a variabilních zastřešení teras.

Užijte si ucelenou řadu výhod, které Vám nikdo jiný nenabídne:
• rozšíření základní záruky na výrobek v programu ...JEŠTĚ VÍCE PÉČESM

bezplatně celkem na 5 let. K tomu Vám zůstává platnost pětileté záruky 
na stálost a odolnost povrchové úpravy profilů, 7 let na stabilitu spojů 
a 15 let na polykarbonát

• bezplatná kontrola funkčnosti výrobku v prvních 12-18 měsících od 
zakoupení

• METEO balíček, který zahrnuje pojištění výrobku proti negativnímu 
působení živlů a navíc zvyšuje zabezpečení zastřešení pomocí zasílání
výstražných SMS zpráv o aktuálním vývoji počasí. Meteo balíček Vám 
poskytujeme pro první rok zdarma. 

Jako zvláštní poděkování za zakoupení výrobku zahrnutého do projektu 
...JEŠTĚ VÍCE PÉČESM obdržíte přenositelný dárkový poukaz v hodnotě 5.000 
– 10.000,- Kč. Dárkový poukaz je možno uplatnit při nákupu vybraných
výrobků společnosti ALUKOV, buď přímo ve společnosti ALUKOV nebo 
u partnerských obchodních společností na území České republiky. Více 
informací získáte na www.alukov.cz

Platí pro modely PREMIUM a GLASS.

...JEŠTĚ VÍCE PÉČESM
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máte ve svých rukou nový katalog posuvných za-
střešení teras CORSOTM  společnosti ALUKOV. Jako 
jedni z nejvýznamnějších evropských a světových 
výrobců v tomto oboru Vám představujeme náš 
rozšířený sortiment modelů. 

Vy, naši zákazníci, jste pro nás nevyčerpatelným 
zdrojem inspirace pro inovování dalších výrobků.  
Náš profesionální tým architektů a projektantů 
realizuje Vaše přání a požadavky.

S nejvyšší péčí přistupujeme ke každému výrob-
ku, který pro Vás vyrábíme na míru dle dispozic 
Vaší terasy, verandy nebo restaurační či hotelové 
předzahrádky, s ohledem na prostorové řešení 
i Vaše estetické cítění. 

Díky každodenním zkušenostem a neustálé kon-
trole celého výrobního procesu máme možnost 
posunovat technické, designové a bezpečnostní 
vlastnosti zastřešení, a nejenže držíme krok se 
světovými trendy, ale výrazně se na jejich tvorbě 
podílíme. 

Vývoj posuvných zastřešení prošel v uplynulých 
letech zásadními změnami. Jsme autory unikát-
ních technických řešení a taktéž technologických 
patentů, které standardně používáme ve výrobě.   
To Vám - uživatelům - dává jistotu, že investice 
vložená do pořízení zastřešení vyráběných naší 
společností se Vám vyplatí a přinese mnoho spo-
kojených chvil. 

Sortiment výrobků zastřešení v mnoha barevných 
i tvarových variantách zastupuje HOME program 
pro variabilní zastřešovací systémy, dále POOL 
program pro zastřešení bazénů a SPA program 
pro zastřešení vířivých van.

Naše obchodní oddělení a techničtí pracovníci 
jsou Vám k dispozici pro Vaše dotazy, odbornou 
pomoc i pro případ individuálního řešení tak, aby 
se Vaše představy změnily v příjemnou skutečnost.

Komplexní péče o zákazníka, předprodejní a po-
prodejní servis jsou pro nás prioritou. Jsme nejen 
vývojovým a výrobním závodem, ale také Vašimi 
konzultanty a poradci. Abychom Vám pomohli 
dotvořit domov - místo, kde se chcete cítit dobře, 
bezpečně a pohodlně. 

Věřím, že tento katalog Vám pomůže při rozhodo-
vání a realizaci Vašich přání. 

Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru, děku-
jeme, že už více než 20 let důvěřujete originálu. 

Jan Zitko
předseda představenstva, ALUKOV a.s.
prezident, IPC Team 

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení zákazníci, obchodní partneři,
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Posuvné zastřešení CORSOTM je ideálním řešením pro rozšíření kry-
tého prostoru Vaší  terasy nebo zastřešení  bazénu v bl ízkosti 
budovy. Svou terasu můžete naplno užívat i v nepříznivém počasí  
a bez ohledu na roční období. Elegantní a promyšlená konstrukce, dlouhá 
životnost materiálů, spolehlivost pojezdů a skvělý servis Vám potvrdí Vaši 
správou volbu - zastřešení od české společnosti ALUKOV. Díky solárnímu 
efektu dochází v místě instalace terasového zastřešení CORSOTM ke snížení 
tepelných ztrát pláště budovy. 

Jako jediní Vám s tímto modelem zastřešení terasy nabízíme dlouhodobý ak-
tivní poprodejní servis v oblasti mobilních zastřešení teras. Užijte si ucelenou 
řadu výhod, které Vám nikdo jiný nenabídne. Užijte si ...JEŠTĚ VÍCE PÉČESM.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

ŠÍŘKA: 0,50 - 6,50 M
VÝŠKA A DÉLKA DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA.

ZASTŘEŠENÍ CORSO™

CORSOTM  - ORIGINÁLNÍ ZASTŘEŠENÍ TERAS Strana 4 



Strana 5 www.alukov.cz



Zastřešení teras CORSOTM GLASS, 
získalo prestižní  cenu Grand Prix 

na výstavě  For Arch 2013.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

ŠÍŘKA: 1,00 - 4,20 M
VÝŠKA A DÉLKA DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA.

VÝPLNĚ
Bezpečnostní sklo CONNEX 33.1. ve dvou samostojných čelech. Bezpečnostní 
sklo CONNEX 44.1. v šikmé boční stěně a polokalené sklo 66.4. ve střešní části.

ZASTŘEŠENÍ CORSO™ GLASS
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   ZASTŘEŠENÍ CORSOTM GLASS
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   ZASTŘEŠENÍ CORSOTM GLASS
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   ZASTŘEŠENÍ CORSOTM GLASS
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TECHNICKÉ PARAMETRY:

ŠÍŘKA: 0,50 - 6,50 M
VÝŠKA A DÉLKA DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA.

VÝBAVA
samostojná čelní stěna, dvoubodové uzamykání segmentů - systém EASY 
UP, dveře s oboustrannou uzamykatelnou klikou

VÝPLNĚ
bezpečnostní sklo CONNEX 33.1. v boční stěně a v čelní samostojné stěně. Ve 
střešní části kompaktní polykarbonát s oboustrannou UV stabilizací.

ZASTŘEŠENÍ CORSO PREMIUMTM
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   CORSOTM  PREMIUM
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ZASTŘEŠENÍ CORSO SOLIDTM

TECHNICKÉ PARAMETRY:

ŠÍŘKA: 0,50 - 6,50 M
VÝŠKA A DÉLKA DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA.

VÝBAVA
samostojná čelní stěna, spodní uzamykání segmentů, přesuvné dveře se zámkem

VÝPLNĚ
kompaktní polykarbonát s oboustrannou UV stabilizací ve stěnách i ve střeše
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ÚPRAVA PROFILŮ, IMITACE DŘEVA - BOROVICE
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   ZASTŘEŠENÍ CORSOTM SOLID V BRONZOVÉ KOMAXITOVÉ BARVĚ
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   ZASTŘEŠENÍ CORSOTM SOLID SE SAMOSTOJNOU ČELNÍ STĚNOU
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TECHNICKÉ PARAMETRY:

ŠÍŘKA: 2,00 - 4,50 M
VÝŠKA A DÉLKA DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA.

VÝBAVA
fixní stěny zavěšené na segmentu, spodní uzamykánísegmentů, dveře v čelní stěně se zámkem

VÝPLNĚ
kompaktní polykarbonát s oboustrannou UV stabilizací ve stěnách i ve střeše

ZASTŘEŠENÍ CORSO ENTRYTM
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   ZASTŘEŠENÍ CORSOTM ENTRY
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MAXIMÁLNÍ KOMFORT PRO ZÁKAZNÍKY

Máte u své restaurace, kavárny nebo hotelu letní zahrádku? A kolik dní v roce 
na ní mohou Vaši hosté trávit? Dle statistiky  ročně proprší 86 dní, tedy zhruba 
každý čtvrtý den.  Připočtěte k tomu dny, kdy je zataženo nebo příliš chladno, 
a zjistíte, že se Vám provoz předzahrádky téměř nevyplatí.

Stačí málo a můžete svou předzahrádku přetvořit na celoroční ráj pro Vaše 
zákazníky. Jediné řešení ochrání Vaše hosty před větrem, chladem i deštěm, 
omezí problémy s otravným hmyzem, sníží hlučnost a prašnost nebo vyřeší 
Váš problém s oddělením kuřácké a nekuřácké části restaurace. To vše dokáže 
posuvné zastřešení terasy CORSOTM od tradiční české společnosti ALUKOV.

BENEFITY, KTERÉ ZASTŘEŠENÍM PŘEDZAHRÁDKY ZÍSKÁTE:

 § prodloužení sezóny – listopad – březen – celoroční provoz terasy
 § řešení nepříznivého počasí - déšt, silný vítr, zima, sníh
 § řešení problematiky nekuřácké zóny - oddělení od kuřácké části 
 § snížení výskytu obtížného hmyzu
 § uzamykatelný systém, neodklízení nábytku
 § atraktivní prostředí pro hosty
 § snížení hlučnosti a prašnosti prostředí
 § jednoduchá a rychlá manipulace
 § rychlá návratnost vložených prostředků

ZASTŘEŠENÍ CORSO HOREKATM

CORSOTM  - ORIGINÁLNÍ ZASTŘEŠENÍ TERAS Strana 26 



   ZASTŘEŠENÍ CORSOTM HOREKA
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   ZASTŘEŠENÍ CORSOTM HOREKA

CORSOTM  - ORIGINÁLNÍ ZASTŘEŠENÍ TERAS Strana 28 
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     BAREVNÉ PROVEDENÍ DŘEVODEKOR OBZVLÁŠŤ VYNIKNE NA VELKÝCH ZASTŘEŠENÍCH
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JAKÉ JSOU MOŽNOSTI?
Zastřešení CORSOTM se vyrábí vždy na míru podle přání zákazníka a až na výjimky ho lze vždy 
upravit a přizpůsobit podle konkrétních podmínek.

Z ČEHO SE VYRÁBÍ?
Zastřešení je vyrobeno z hliníkových profilů s komaxitovou povrchovou úpravou. Nabízeno je 
v šesti barevných variantách (stříbrná, bílá, béžová, antracitová, bronzová a imitace dřeva). 
Jako výplň se používají kompaktní polykarbonátové desky. U modelů PREMIUM a GLASS je 
už v základním provedení ve stěnách použito bezpečnostní sklo CONNEX.

TEPLO ZADARMO
Polykarbonát i bezpečnostní sklo mají jedinečné vlastnosti. V noci a při chladných dnech jsou 
díky zastřešení minimalizovány tepelné ztráty v přilehlém objektu. Díky tomu lze výrazně 
ušetřit za vytápění domu.

SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ
Montáž obvykle nezabere více než jeden den. Zastřešení se skládá z jednotlivých segmentů, 
které se posunují po pojezdových drahách, vyrobených také z hliníku, s povrchovou úpravou 
eloxováním nebo chráněné komaxitovou barvou.

VYSOKÁ ODOLNOST
Konstrukce je vyrobena z materiálů odolných povětrnostním vlivům - z povrchově upravené-
ho hliníku. Na polykarbonát poskytuje výrobce 15letou záruku proti poškození krupobitím.

SNADNÁ ÚDRŽBA ZASTŘEŠENÍ
Povrch zastřešení i pojezdové dráhy stačí očistit tekoucí vodou s obsahem dezinfekčního 
prostředku. Dveřní závěsy, zámky a zavírací mechanismy lze jednoduše jednou až dvakrát 
do roka promazat silikonovým olejem. Při použití bezpečnostního skla se stěny zastřešení 
myjí jako okna.

VLASTNÍ STÍNICÍ SYSTÉM
Před sluncem Vás ochrání římské rolety, které ALUKOV vyvinul tak, aby perfektně doplňovaly 
celou konstrukci zastřešení.

POSUVNÁ ZASTŘEŠENÍ CORSOTM 
Ideální pro zastřešení terasy nebo balkonu
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BAREVNÉ KOMBINACE A PROFILY

TYP POLYKARBONÁTU        BARVA POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK

TYPY SKLA

BARVA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

KOMPAKTNÍ 
3-4 MM

1)
VSG SKLO 33.1 
CONNEX 6MM

1)
RAL 9006
STŘÍBRNÁ

4)
DB 703
ANTRACITOVÁ

1)
ČIRÝ

2)
VSG SKLO 44.1
CONNEX 8 MM

2)
RAL 9010
BÍLÁ

5)
BRONZOVÁ
KOMAXITOVÁ

2)
BRONZOVÝ 
KOUŘOVÝ

3)
ESG SKLO 66.4
CONNEX 13 MM

3)
RAL 1015
BÉŽOVÁ

6)
IMITACE DŘEVA
″BOROVICE″
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DOSTUPNÉ
V 30 ZEMÍCH

ZÁRUKA NA
PC - 15 LET

UŽIVATELSKÉ VÝHODY A FUNKČNOST ZASTŘEŠENÍ CORSOTM 

POTĚŠENÍ
 § Neustálý kontakt s přírodou, zahradou a okolím.

 § Prodloužené využití zahrady, terasy nebo restaurační zahrádky od jara do podzimu.

 § V oblastech teplejšího klimatu nebo s přitápěním je možné i celoroční užívání.

 § Obytný prostor prostupuje do zahrady a zahrada se tak stává dalším obytným prostorem.

 § Alternativa pro tradiční zastřešení a zimní zahrady.

 § Variabilní změny prostoru, stačí odsunout zastřešení.

 § Snadný posun segmentů a snadná manipulace.

 § Využití tepla slunečního záření, snížení nákladů na vytápění a snížení tepelných ztrát.

 § Bezplatné a ekologické vytápění části obytného prostoru díky intenzitě slunečního záření.

ESTETIKA
 § Moderní designové výrobky s širokou variabilitou modelů.

 § Individuální řešení a optimální model pro libovolný prostor.

 § Výběr z 6 barev hliníkových profilů.

 § Výběr barev polykarbonátových výplní nebo volba skleněného zastřešení.

 § Elegantní skryté řešení technologických spojů.

BEZPEČÍ
 § Komplexní systém aretování zastřešení proti negativním účinkům větru.

 § Jednoduchý systém zamykání.

 § Možnost plného uzamčení všech pohyblivých částí, tzv. „dětská pojistka“.

 § Ochrana proti povětrnostním vlivům a UV záření.

 § Osvědčený systém plochých protiskluzových pojezdových drah KOMFORT a PROGRES.

SPOLEHLIVOST
 § Kvalita materiálů a zpracování, bezúdržbové výrobky s dlouhou životností.

 § Spolehlivý a trvanlivý způsob těsnění polykarbonátových desek v hliníkové konstrukci.

 § Zesílená konstrukce profilů pro čelní stěny.

 § Snížení škod na terase způsobených vlivem zimního počasí.

 § Komplexní péče o zákazníka, předprodejní a poprodejní servis.

 § Pro vybrané modely záruka 15 let na polykarbonát a bezpečnostní sklo.

 § Systém ventilačních oken, dlouhodobá životnost.

 § Snadný přístup bočními dveřmi.

 § Certifikáty ISO 9001 a 14001.

• 5 let záruky na povrchovou úpravu profilů, 7 let na  statickou tuhost spojů.

 § originální zastřešení vždy na míru

 § zaměření a poradenství ZDARMA

 § rozšířený obytný prostor domu

 § možnost úplného odsunutí zastřešení v horkých dnech

 § tepelná pohoda i v chladnějším počasí díky solárnímu efektu

 § v zimě chráněný prostor - například pro uskladnění zahradního nábytku

 § ochrana terasy i fasády před povětrnostními vlivy

 § bezbariérový vstup

 § široký výběr variant, barev, doplňků

 § možnost volby prosklení zastřešení podle Vašeho přání

 § zamykatelný systém

 § úspory nákladů za vytápění domu

 § snadná manipulace se segmenty
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POOL Program zahrnuje výrobu modelů zastřešení bazénů, které jsou 
rozděleny do 4 kategorií:
- řada NEOTM

- nízké modely
- středně vysoké modely
- vysoké podchozí modely
- ALUKOV nabízí také možnost kombinací jednotlivých modelů.

SPA Program zahrnuje výrobu modelů zastřešení vířivých van. Modely SPA 
DOME Orlando®, SPA Sunhouse® a Oasis™, vždy ve dvou velikostech, patří 
ke špičce zastřešení vířivých van.

HOME Program zahrnuje modely Style™, Veranda NEO™ a Corso™, které 
rozšiřují naši nabídku nejen pro zastřešení bazénu, ale i Vaší terasy a verandy. 
Tento program byl ještě rozšířen a doplněn o takzvané variabilní systémy.

Nabídku doplňují speciální modely Island Smoke™ - zastřešení nejen pro 
kuřáky a Carhouse™ - zastřešení pro automobily.

Společnost Alukov a.s. byla založena v Orli u Chrudimi  
v roce 1995. Od té doby vyrobila více než 20 tisíc 
zastřešení bazénů, vířivých van a teras. S roční pro-
dukcí tří tisíc výrobků tohoto sortimentu se řadí mezi 
nejvýznamnější společnosti svého druhu v České 
republice, ve vývoji systému zastřešení je zde ALUKOV 
dlouhodobě lídrem. V Evropě si ALUKOV vybudoval 
pověst jednoho z hlavních inovátorů v oblasti technolo-
gií zastřešení bazénů. Na celosvětové úrovni je ALUKOV 
respektovaným lídrem uznávané mezinárodní asociace 
kvalifikovaných výrobců a prodejců zastřešení bazénů  
s názvem IPC Team, EHZS, kterou společnost ALUKOV a.s. 
dne 15. 7. 2005 sama založila. Každoročně nabízí naše 
společnost svým zákazníkům nové modely zastřešení 
bazénů a nová technická řešení výrobků obohacená  
o atraktivní prvky. To vše navíc ve špičkové české kvalitě
podložené dlouholetými zkušenostmi. Zastřešení bazénů 
vyrobená v ALUKOVU jsou vyvážena do států EU a dalších 
zemí Evropy, Asie, USA, Austrálie a Nového Zélandu. 
Hlavními rysy našich výrobků jsou vysoká kvalita, vari-
abilita, nadčasovost a jednoduchost používání.  Od roku 
1995 nabízíme velké množství typů a modelů zastřešení 
bazénů, vířivých van a teras, přičemž je zdokonalujeme 
v  závislosti na vývoji nových technologií a moderních 
trendů. Zákazník může volit mezi nízkými, středními  
a vysokými modely, maximální šířka vybraných typů 
může dosáhnout až 13 metrů.

NAŠE VÝROBNÍ PROGRAMY

Nabídka společnosti ALUKOV zahrnuje tři základní 
programy. POOL Program obsahuje 20 typů základ-
ních modelů zastřešení bazénů. SPA Program nabízí  
6 modelů zastřešení vhodných nejen pro vířivé vany, 
ale i například pro osobní automobily. A do třetice 
HOME Program, který zahrnuje 4 modely vhodné pro 
zastřešení nejen bazénu, ale i terasy, verandy, altánu  
a mnoho dalších využití. O široké nabídce všech našich 
výrobních programů, které zahrnují mnoho barevných  
a tvarových variant zastřešení bazénů, vířivých van a teras, 
jste se mohli přesvědčit na  stránkách tohoto katalogu, 
případně na korporátních webových stránkách: 
www.alukov.cz a facebooku www.facebook.com/alukovcz.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ALUKOV
    POOL    PROGRAM

    VARIABILNÍ    SYSTÉMY

    HOME    PROGRAM

    SPA    PROGRAM
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CERTIFIKÁTY
C E R T I F I K A C E
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.
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ALUKOV a.s., Orel 18, 538 21 Slatiňany
Tel.: +420 469 681 488, Fax: +420 469 681 321
Mobil: +420 731 623 475, E-mail: info@alukov.cz
www.alukov.cz, www.enclosure.guru

Member of

SHOWROOM OREL - Orel 18, 538 21 Slatiňany
SHOWROOM PRAHA - ROHAN BUSINESS CENTER 

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8
Mobil: +420 734 391 529, E-mail: ocpraha@alukov.cz

SHOWROOM BRNO - AZ TOWER, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
Mobil: +420 605 220 333, E-mail: ocbrno@alukov.cz

KANCELÁŘ ČESKÉ BUDĚJOVICE - Husova 17, České Budějovice
+420 603 462 328, E-mail: alukovcb@alukov.cz ZASTŘEŠENÍ DO KAŽDÉHO POČASÍ

© Alukov 09 - 2014, Výrobce si vyhrazuje možnost technických změn svých výrobků.


