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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 vybra-
ných výrobků společnosti ALUKOV buď přímo ve společnosti ALUKOV 
nebo u partnerských obchodních společností na území České republiky. 
Více informací získáte na www.alukov.cz

...JEŠTĚ VÍCE PÉČE
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máte ve svých rukou nový katalog zastřešení 
bazénů a vířivých van společnosti ALUKOV. Jako 
jedni z nejvýznamnějších evropských a světových 
výrobců v tomto oboru Vám představujeme náš 
rozšířený sortiment modelů zastřešení. 

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 
výrobku, který pro Vás vyrábíme na míru, dle 
dispozic Vašeho bazénu nebo terasy s ohledem 
na prostorové řešení i Vaše estetické cítění. Díky 
každodenním zkušenostem a neustálé kontrole 
celého výrobního procesu máme možnost 
posouvat technické, designové a bezpečnostní 
vlastnosti zastřešení. Nejenže držíme krok se 
světovými trendy, ale výrazně se na jejich tvorbě 
podílíme. 

Vývoj zastřešení prošel v uplynulých letech 
zásadními změnami. Jsme autory unikátních 
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 
spokojených chvil. 

Sortiment výrobků zastřešení v mnoha barevných 
i tvarových variantách zastupuje POOL program 
pro zastřešení bazénů, SPA program pro 
zastřešení vířivých van a HOME program pro 
variabilní zastřešovací systémy, které zahrnují 
zastřešení vhodná pro bazény umístěné poblíž 

nebo bezprostředně u rodinného domu nebo zdi. 
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 poprodejní 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 rozho-
dování a realizaci Vašich přání. 

Vážení zákazníci, 
děkujeme za Vaši důvěru, děkujeme, že již 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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ZASTŘEŠENÍ OMEGATM

Posuvnému zastřešení bazénu OMEGATM jsme dali název pro jeho charakte-
ristický 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 OMEGATM, vynikne především na rozsáhlých 
zahradách, u moderních novostaveb, ale také u klasických rodinných domů, 
jejichž majitelé vyžadují prostor nad bazénem.

max. šířka: 8 m / výška: 2,22 – 3,00 m / délka dle přání zákazníka

NOVINKA 2014
PŘIDALI JSME PROSTOR PRO VAŠE POHODLÍ… 

OMEGATM

ŘADA NEO ™
Elegant NEO ™  4
Imperia NEO ™ - light 4
Universe NEO ™ 4
Tropea NEO ™   4
Laguna NEO™ 4
NÍZKÁ ŘADA
Corona ™ 6
Elegant  6
Oceanic – nízký model 6
Riviera  6
Viva ™  6
STŘEDNÍ ŘADA
Universe  10
Tropea   10
VYSOKÁ ŘADA
Laguna  13
Oceanic – vysoký model 13
Olympic ™  13
Orient 13
Ravena 13
Venezia  13
Vision ™ 13
Zastřešení Olympic™ 18
KOMBINACE MODELŮ
Atyp  20
Combi  20

SPA DOME Orlando® - small /large 22
SPA Sunhouse®  23
SPA Grand Sunhouse® 23
Oasis™ - small /large 24 - 25

Corso, Corso NEO™  26
Style ™  26
Veranda NEO™  27

Technické detaily 28 - 29
Typy, barevné kombinace polykarbonátu a hliníkových profilů  30
Výhody zastřešení  31
Představení společnosti ALUKOV 32
Certifikáty 33

OBSAH
POOL PROGRAM

SPA PROGRAM

HOME PROGRAM



Nízká zastřešení

Vysoká zastřešeníStředně vysoká zastřešení

linie zastřešení

ELEGANT RIVIERACORONATM VIVATMOCEANIC
nízký

UNIVERSETROPEA LAGUNA VENEZIA VISIONTMOLYMPICTM OMEGATM ORIENT RAVENAOCEANIC
vysoký

ELEGANT NEOTM LAGUNA  NEOTM TROPEA  NEOTM UNIVERSE NEOTMIMPERIA NEOTM- light

STYLETMCOMBI VERANDA NEOTM

Kombinace zastřešení

AZURE COMPACTAZURE AZURE FLAT COMPACTAZURE FLAT

AZURE linie

NOVINKA
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ELEGANT NEOTM

šířka: 3,00 - 6,00 m /  výška: 0,85 - 1,40 m / délka dle přání zákazníka

IMPERIA NEOTM - light
šířka: 2,50 - 5,50 m /  výška: 0,60 - 1,30 m / délka dle přání zákazníka

LAGUNA NEOTM

šířka: 4,00 - 5,50 m /  výška: 2,20 - 2,70 m / délka dle přání zákazníka

TROPEA NEOTM

šířka: 4,00 - 5,75 m /  výška: 1,50 - 2,10 m / délka dle přání zákazníka

UNIVERSE NEOTM

šířka: 2,50 - 6,25 m /  výška: 0,80 - 2,20 m / délka dle přání zákazníka

ŘADA NEOTM - EXKLUZIVNÍ KOLEKCE, NOVÝ TREND V ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ

Představujeme Vám exkluzivní řadu zastřešení NEOTM společnosti ALUKOV. Tyto modely jsme vytvořili pro zákaz-
níky, 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.

IMPERIA NEOTM 

UNIVERSE NEOTM 

ELEGANT NEOTM

Strana 4 
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ELEGANT NEOTM

šířka: 3,00 - 6,00 m /  výška: 0,85 - 1,40 m / délka dle přání zákazníka

IMPERIA NEOTM - light
šířka: 2,50 - 5,50 m /  výška: 0,60 - 1,30 m / délka dle přání zákazníka

LAGUNA NEOTM

šířka: 4,00 - 5,50 m /  výška: 2,20 - 2,70 m / délka dle přání zákazníka

TROPEA NEOTM

šířka: 4,00 - 5,75 m /  výška: 1,50 - 2,10 m / délka dle přání zákazníka

UNIVERSE NEOTM

šířka: 2,50 - 6,25 m /  výška: 0,80 - 2,20 m / délka dle přání zákazníka

TROPEA NEOTM 



Nízká zastřešení

Vysoká zastřešeníStředně vysoká zastřešení

linie zastřešení

ELEGANT RIVIERACORONATM VIVATMOCEANIC
nízký

UNIVERSETROPEA LAGUNA VENEZIA VISIONTMOLYMPICTM OMEGATM ORIENT RAVENAOCEANIC
vysoký

ELEGANT NEOTM LAGUNA NEOTM TROPEA  NEOTM UNIVERSE NEOTMIMPERIA NEOTM- light

STYLETMCOMBI VERANDA NEOTM

Kombinace zastřešení

AZURE COMPACTAZURE AZURE FLAT COMPACTAZURE FLAT

AZURE linie

NOVINKA
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CORONATM

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: 0,48 - 1,19 m / délka dle přání zákazníka

ELEGANT
Elegantní tvar zastřešení propůjčil jméno tomuto modelu. Zajišťuje plnohodnotnou ochranu bazénu, díky opti-
mální klenbě můžete bazén spokojeně využívat i v zakrytém stavu během nepříznivého počasí. 
šířka: 3,00 - 9,00 m / výška: 0,85 - 1,70 m / délka dle přání zákazníka

OCEANIC - nízká verze
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

VIVATM

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: 0,52 - 1,23 m / délka dle přání zákazníka

NÍZKÁ ZASTŘEŠENÍ
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.

OCEANIC - nízká verze

CORONATM
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ELEGANT



RIVIERA TM
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VIVA TM  - JEDNOKOLEJNICOVÝ SYSTÉM
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Nízká zastřešení

Vysoká zastřešeníStředně vysoká zastřešení

linie zastřešení

ELEGANT RIVIERACORONATM VIVATMOCEANIC
nízký

UNIVERSETROPEA LAGUNA VENEZIA VISIONTMOLYMPICTM OMEGATM ORIENT RAVENAOCEANIC
vysoký

ELEGANT NEOTM LAGUNA NEOTM TROPEA  NEOTM UNIVERSE NEOTMIMPERIA NEOTM- light

STYLETMCOMBI VERANDA NEOTM

Kombinace zastřešení

AZURE COMPACTAZURE AZURE FLAT COMPACTAZURE FLAT

AZURE linie

NOVINKA

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 vy-
soké 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
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.

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

TROPEA
Prostorná hala tohoto modelu umožňuje volný pohyb 
osob ve střední části zastřešeného prostoru. Stěny 
zastřešení mohou být vyrobeny z kompaktního poly-
karbonátu, který je průhledný jako sklo a zastřešení 
díky němu bez problémů splyne s okolní přírodou.  
I z prostoru zakrytého bazénu si tak můžete vychut-
nat 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.

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

TROPEA 

UNIVERSE 

TROPEA

STŘEDNÍ ZASTŘEŠENÍ
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UNIVERSE



ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN Strana 12 

VENEZIA
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LAGUNA
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Nízká zastřešení

Vysoká zastřešeníStředně vysoká zastřešení

linie zastřešení

ELEGANT RIVIERACORONATM VIVATMOCEANIC
nízký

UNIVERSETROPEA LAGUNA VENEZIA VISIONTMOLYMPICTM OMEGATM  ORIENT RAVENAOCEANIC
vysoký

ELEGANT NEOTM LAGUNA NEOTM TROPEA  NEOTM UNIVERSE NEOTMIMPERIA NEOTM- light

STYLETMCOMBI VERANDA NEOTM

Kombinace zastřešení

AZURE COMPACTAZURE AZURE FLAT COMPACTAZURE FLAT

AZURE linie

NOVINKA

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

OCEANIC VYSOKÝ MODEL
šířka: 4,00 - 8,00 m / výška: 2,08 - 2,84 m / délka dle přání zákazníka

OLYMPICTM

šířka: 5,00 - 11,00 m / výška: 2,60 - 3,00 m / délka dle přání zákazníka

OMEGATM

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 / délka dle přání zákazníka

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

VISIONTM

šířka: 4,00 - 6,00 m / výška: 2,29 - 2,78 m / délka dle přání zákazníka

VYSOKÁ ZASTŘEŠENÍ
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.

OCEANIC - vysoká verze

OMEGATM 
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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. Viz str. 3  

ORIENT
Fascinující konstrukce podobná těm, které jsou k vidění v pohádce „Tisíce  
a jedné noci“ nebo v zemích Orientu. Hemisférický tvar zaručuje vyso-
ký 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.

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 neo-
mezený 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. Speci-
fická 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.

VISIONTM

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. 

LAGUNA
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RAVENA
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Nízká zastřešení

Vysoká zastřešeníStředně vysoká zastřešení

linie zastřešení

ELEGANT RIVIERACORONATM VIVATMOCEANIC
nízký

UNIVERSETROPEA LAGUNA VENEZIA VISIONTMOLYMPICTM OMEGATM ORIENT RAVENAOCEANIC
vysoký

ELEGANT NEOTM LAGUNA NEOTM TROPEA  NEOTM UNIVERSE NEOTMIMPERIA NEOTM- light

STYLETMCOMBI VERANDA NEOTM

Kombinace zastřešení

AZURE COMPACTAZURE AZURE FLAT COMPACTAZURE FLAT

AZURE linie

NOVINKA
TECHNICKÉ PARAMETRY

šířka: 5,00 - 11,00 m / výška: 2,6 - 3 m / délka dle přání zákazníka

ZASTŘEŠENÍ OLYMPICTM

TOP výrobek společnosti ALUKOV, který zaujme výjimečným designem s neotřelým vzh-
ledem. 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 TM

OLYMPIC TM

OLYMPIC TM
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Nízká zastřešení

Vysoká zastřešeníStředně vysoká zastřešení

linie zastřešení

ELEGANT RIVIERACORONATM VIVATMOCEANIC
nízký

UNIVERSETROPEA LAGUNA VENEZIA VISIONTMOLYMPICTM OMEGATM ORIENT RAVENAOCEANIC
vysoký

ELEGANT NEOTM LAGUNA NEOTM TROPEA  NEOTM UNIVERSE NEOTMIMPERIA NEOTM- light

STYLETMCOMBI VERANDA NEOTM

Kombinace zastřešení

AZURE COMPACTAZURE AZURE FLAT COMPACTAZURE FLAT

AZURE linie

NOVINKA

KOMBINACE MODELŮ
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 vchodo-
vým segmentem, nebo klasický prodloužený tvar s polokopulí. Nejoblíbenější je sloučení 
nízkých segmentů s jedním nebo dvěma vyššími.

COMBI

ATYP
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ZASTŘEŠENÍ VÍŘIVÝCH VAN
SPA DOME ORLANDO® - Small a 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 bar-
vou. 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 DOME ORLANDO® - SMALL

SPA DOME ORLANDO® - SMALL

Models

SPA DOME ORLANDO®
SMALL / LARGE

OASISTMSMALL OASISTMLARGE SPA SUNHOUSE®
SPA GRAND SUNHOUSE®

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
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NOVINKA! VLASTNÍ STÍNICÍ SYSTÉM!



Models

SPA DOMEORLANDO®
SMALL / LARGE

OASISTMSMALL OASISTMLARGE SPA SUNHOUSE®
SPA GRAND SUNHOUSE®

SPA SUN HOUSE® / 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 otevíra-
telnou střechu a dvoje přesuvné dveře. Model je složený ze dvou polokopulí ( jako rozpůlené SPA DOME ORLANDO®), dvou rovných segmentů zastřešení s bočními přesuvnými 
dveřmi a vrchlíku s odvětrávatelnou posuvnou střechou pro 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

SPA SUNHOUSE®

SPA GRAND SUNHOUSE®

SPA GRAND SUNHOUSE®

ZASTŘEŠENÍ VÍŘIVÝCH VAN
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ZASTŘEŠENÍ VÍŘIVÝCH VAN
OASIS TM - small

OASISTM - small 
Zastřešení Oasis – smallTM v sobě ve správném poměru kombinuje vlastnosti modelů SPA Sunhouse® a Veranda 
NEOTM. 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 trá-
vení 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.

šířka: 4,11 m / délka ode zdi: 4,10 m / výška: 2,30 m
Models

SPA DOMEORLANDO®
SMALL / LARGE

OASISTM SMALL OASISTMLARGE SPA SUNHOUSE®
SPA GRAND SUNHOUSE®

OASIS TM - small
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Models

SPA DOMEORLANDO®
SMALL / LARGE

OASISTMSMALL OASISTM LARGE SPA SUNHOUSE®
SPA GRAND SUNHOUSE®

OASISTM - large 
Jak vyplývá z názvu, jedná se o větší variantu zastřešení
Oasis – smallTM. Délka tohoto prodlouženého typu zastřešení
dosahuje necelých 6 m.

šířka: 5,00 m / délka ode zdi: 5,6 m / výška: 2,70 m

ZASTŘEŠENÍ VÍŘIVÝCH VAN
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Variabilní systém zastřešení

CORSOTM CORSOTM  GLASS

VARIABILNÍ ZASTŘEŠENÍ

CORSOTM

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 - 6,50 m / délka a výška dle přání zákazníka

STYLETM

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.

šířka: 5,00 - 8,50 m / délka a výška dle přání zákazníka

CORSO TM 

CORSO TM 

CORSOTM 
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Nízká zastřešení

Vysoká zastřešeníStředně vysoká zastřešení

linie zastřešení

ELEGANT RIVIERACORONATM VIVATMOCEANIC
nízký

UNIVERSETROPEA LAGUNA VENEZIA VISIONTMOLYMPICTM OMEGATM ORIENT RAVENAOCEANIC
vysoký

ELEGANT NEOTM LAGUNA NEOTM TROPEA  NEOTM UNIVERSE NEOTMIMPERIA NEOTM- light

STYLETMCOMBI VERANDA NEOTM

Kombinace zastřešení

AZURE COMPACTAZURE AZURE FLAT COMPACTAZURE FLAT

AZURE linie

NOVINKA



VARIABILNÍ ZASTŘEŠENÍ

VERANDA NEO TM 

VERANDA NEOTM

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

VERANDA NEO TM 

VERANDA NEO TM 
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Detail EASY UP (horní část) EASY UP + uzamykatelné madlo Výklopný práh - otevřený

Boční vstup - linie NEOTM

Uzamykatelné madlo

Aretace PROGRES Fixace čelní stěny
Přesuvné dveře, přerušený práh

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN Strana 28 

TECHNICKÉ DETAILY

SKUTEČNÉ POHODLÍ - HORNÍ OVLÁDÁNÍ ARETACE EASY UP



TECHNICKÉ DETAILY - POOL PROGRAM

V -
 vý

šk
a

B - šířka

ELEGANT, ELEGANT NEOTM

V -
 vý

šk
a

B - šířka

TROPEA, TROPEA NEOTM

V -
 vý

šk
a

B - šířka

CORONATM

vysoký model

nízký model 

V -
 vý

šk
a

V -
 vý

šk
a 

OCEANIC

V -
 vý

šk
a

B - šířka

VIVATM

V -
 vý

šk
a

B - šířka

LAGUNA, LAGUNA NEOTM, OLYMPICTM

V -
 vý

šk
a

B - šířka

UNIVERSE, UNIVERSE NEOTM

V -
 vý

šk
a

B - šířka

IMPERIA NEOTM - light

V -
 vý

šk
a

B - šířka

RIVIERA

V -
 vý

šk
a

D - průměr

ORIENT

V -
 vý

šk
a

B - šířka

RAVENA

V -
 vý

šk
a

B - šířka

VISIONTM

V -
 vý

šk
a

B - šířka

CORSOTM

V -
 vý

šk
a

V -
 vý

šk
a

B - šířkaB - šířka

STYLETMOMEGATM

V -
 vý

šk
a

B - šířka

VENEZIA

V -
 vý

šk
a

D - průměr

SPA DOME ORLANDO®, SPA SUNHOUSE®,
SPA GRAND SUNHOUSE®, OASISTM

V -
 vý

šk
a

B - šířka

VERANDA NEOTM
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KOMFORT 15STANDARD

PROGRES

BARVY POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK
a. b. c. d. e.

čirý kompaktní čirý
jednokomorový

světle modrý
jednokomorový

zelený
jednokomorový

kouřový
jednokomorový

TYPY POLYKARBONÁTU

BARVY HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
1. 2. 3. 5.

RAL 9006 
stříbrná 

RAL 9010 
bílá

RAL 1015
béžová

bronzová
komaxitová

6.

imitace dřeva
“borovice”

4.

DB 703 
antracitová

1. 2. 3. 5.

kompaktní
3 - 4 mm

strukturovaný
kompaktní 
3 - 4 mm

kompaktní
kouřový 3 mm

jednokomorový
10 mm

6.

tříkomorový
10 mm

4.

jednokomorový
8 mm

VIVA v antracitové barvě Na přání možno vybrat ze vzorníku barev RAL.

Univerzální typ pojezdové 
dráhy o výšce 28 mm.

Moderní typ pojezdové dráhy o výšce 15 mm, plochý, nízký, 
snadno pochozí s protiskluzovým povrchem, umožňující 
bezproblémový pohyb osob okolo bazénů a velmi snadný 
posun segmentů zastřešení.

Moderní variabilní pochozí typ pojezdové dráhy o výšce  
15 mm se stejnými vlastnostmi pojezdové dráhy KOMFORT.

BAREVNÉ KOMBINACE A PROFILY
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DOSTUPNÉ
V 30 ZEMÍCH

ZÁRUKA NA
PC - 15 LET

POTĚŠENÍ
§ Prodloužení koupací sezóny od jara do podzimu

§ V teplých dnech potěšení z koupání pod širým nebem, stačí jen odsunout zastřešení za bazén

§ Úspora času a usnadnění údržby bazénu

§ Ochrana před spadem nečistot (listí, pylu a hmyzu) do bazénu

§ Zvýšení kvality vody a snížení množství chemikálií pro úpravu vody

§ Konstantní teplota vody v bazénu přes noc

§ Snadná manipulace

§ Vysoký solární efekt, a tudíž i menší výdaje za vytápění

§ Bezplatné a ekologické ohřívání vody v závislosti na intenzitě slunečního záření

ESTETIKA
§ Individuální řešení a optimální model pro Váš bazén

§ Výběr barev hliníkových profilů, odolná komaxitová úprava

§ Výběr barev a typů polykarbonátových výplní od průhledné až po kouřovou

§ Elegantní, skryté řešení technologických spojů

§ Čisté a profesionální opracování výrobků

BEZPEČÍ
§ Ochrana proti pádu dětí a domácích zvířat do vody

§ Možnost plného uzamčení zastřešení - „dětská pojistka“ - v provedení linie NEOTM, první 
kompletně zabezpečený systém v základním provedení

§ Prevence vzniku rakoviny kůže díky odstínění škodlivého UV záření polykarbonátem

§ Zabezpečení bazénu proti povětrnostním vlivům a UV záření

§ Systém plochých pochozích protiskluzových pojezdových drah KOMFORT a PROGRES

§ AIR FRESH systém - ventilační systém chránící Váš bazén před přehřátím v horkých dnech

SPOLEHLIVOST
§ Spolehlivý a trvanlivý způsob dotěsňování polykarbonátových desek v hliníkové konstrukci

§ Zesílená konstrukce profilů pro čelní stěny

§ Možnost kombinování dutinkového polykarbonátu 8 mm s kompaktním polykarbonátem 4 mm

§ Snížení škod na bazénu způsobených vlivem zimního počasí

§ U vybraných modelů je záruční doba až 15 let

§ Komplexní péče o zákazníka, předprodejní a poprodejní servis

PATŘÍME DO VAŠÍ ZAHRADY
NOVÉ, MODERNÍ POJETÍ ZASTŘEŠOVACÍCH KONSTRUKCÍ NA BAZÉNY

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA TYPŮ A PROVEDENÍ ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ NA TRHU
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DOTVÁŘÍME DOMOV...
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Společnost ALUKOV byla založena v Orli u Chrudimi v roce 1995. Od té doby vyrobila více než 
20 tisíc zastřešení bazénů a vířivých van a s roční produkcí 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 technologií 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 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, variabilita, 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 m.

NAŠE VÝROBNÍ PROGRAMY
Nabídka společnosti ALUKOV zahrnuje tři základní programy. POOL Program obsahuje 20 typů 
základních modelů zastřešení bazénů. SPA Program nabízí 6 modelů zastřešení vhodných nejen 
pro vířivé vany, ale například i jako kryté parkovací stání 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 a vířivých van, jste se mohli přesvědčit 
na stránkách tohoto katalogu, případně na korporátních webových stránkách www.alukov.cz  
a facebooku www.facebook.com/alukovcz.
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DŮRAZ NA DETAIL

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A VÍŘIVÝCH VAN Strana 34 

POOL PROGRAM
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
SPA Program zahrnuje výrobu modelů zastřešení vířivých van. Modely SPA DOME Or-
lando®, SPA Sunhouse® a OasisTM, vždy ve dvou velikostech, patří ke špičce zastřešení 
vířivých van.

HOME PROGRAM
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.

VARIABILNÍ SYSTÉMY
Nabídku doplňují speciální modely Island Smoke™ - zastřešení nejen pro kuřáky a Car-
house™ - zastřešení pro automobily.
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NAŠE CERTIFIKÁTY

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.
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ZASTŘEŠENÍ DO KAŽDÉHO POČASÍ...

© Alukov 10 - 2014, Výrobce si vyhrazuje možnost technických změn svých výrobků.

Razítko prodejce:

ALUKOV a.s., Orel 18, 538 21 Slatiňany
Tel.: +420 469 681 488, Fax: +420 469 681 321
Mobil: +420 724 888 724, E-mail: info@alukov.cz
www.alukov.cz, www.enclosure.guru

SHOWROOM OREL - Orel 18, 538 21 Slatiňany
Mobil: +420 724 888 724, E-mail: info@alukov.cz

SHOWROOM PRAHA - ROHAN BUSINESS CENTER 
Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8

Mobil: +420 734 391 529, E-mail: ocpraha@alukov.cz

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

Member of


