CORSO™

POSUVNÁ ZASTŘEŠENÍ TERAS

CZ

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení zákazníci, obchodní partneři,
vítejte v našem světě, ve světě zastřešení, který je
nejen zajímavým, ale skutečně rozmanitým odvětvím, které doplňuje a obohacuje každodenní život.
Zastřešení, která vyvíjíme a také vyrábíme jsou
tichým svědkem Vašeho rodinného života, nádherně prožitých dní v bazénu a důvěrných setkání
na terasách a to za jakéhokoli počasí nebo ročního období. Zkrátka naše zastřešení stojí v pozadí
všech méně či více významných událostí. Jsou ale
vždy připravena být pomocníkem, ochráncem a
pýchou na Vaší zahradě i terase.
ALUKOV každou svou myšlenkou, každým svým
výrobkem vyjadřuje a podporuje své dlouhodobé
poslání - DOTVÁŘÍME DOMOV…
Společnost ALUKOV jsem založil v roce 1995 a stále
se aktivně podílím na jejím každodenním chodu
a řízení. Od doby svého vzniku jsme vybudovali
v České republice výrobní areál, který zabírá více
než 50.000 m2. Také jsme postupně spustili výrobní
závody na Slovensku a Maďarsku.
Během své existence si společnost ALUKOV vybudovala silnou pozici nejen v České republice, ale
i v zahraničí a zařadila se mezi světovou špičku
v oboru.
Disponujeme moderními technologiemi, vlastním
vývojovým střediskem a také rozsáhlým vozovým
parkem.

Možná se zeptáte, co ještě nového lze v tomto
oboru vymyslet nebo zdokonalit a proč jsou zastřešení od Alukovu tolik žádaná? Na zastřešení,
která ALUKOV vyvíjí a vyrábí je od počátku kladen důraz na kvalitu, design, uživatelské pohodlí
a bezpečnost. Všechna zastřešení splňují evropské i světové normy v odolnosti proti síle větru
a tíze sněhu. Za naše bazénová i terasová zastřešení sklízíme ocenění na tuzemských i mezinárodních veletrzích. To je dobrým signálem a garancí
pro Vás, naše zákazníky i partnery a také odpovědí
na Vaši původní otázku, v čem tkví úspěch našich
zastřešení.
Společnost Alukov vyvinula ve svém Vývojovém a
výzkumném centru multifunkční bioklimatickou
pergolu PERGOLA SPA, která posunuje hranice
všech podobných systémů o notný kus vpřed. Rovněž jsme autory unikátního promyšleného systému přesuvných zastřešení teras s názvem CORSO.
Všechna terasová i bazénová zastřešení vyrábíme s
největší péčí a na míru. Standardem je prvotřídní
servis a spolehlivost. Od odborné konzultace a poradenství, přes výrobu až po montáž a servis.
Věřím, že Vaše rozhodnutí pro naše zastřešení je
správné a jsme připraveni Vám být nápomocni při
rozhodování a realizaci Vašich přání.
Děkujeme za vaši důvěru.

Oboru zastřešení se věnujeme téměř 30 let.
Pro podporu výzkumu a vývoje své specializace
se stala společnost ALUKOV spoluzakladatelem
mezinárodní asociace kvalifikovaných výrobců a
prodejců bazénových i terasových zastřešení s názvem IPC Team. Dnes tato asociace sdružuje více
než 40 firem z celého světa.

CORSOTM - ORIGINÁLNÍ ZASTŘEŠENÍ TERAS

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

Strana 2

OBSAH
Úvodní slovo.......................................................... 2
Zastřešení CORSO™.............................................. 4
CORSO™ Glass....................................................... 6
CORSO™ Ultima, Ultima R.................................... 8
CORSO™ Premium.............................................. 10
CORSO™ Solid..................................................... 20
CORSO™ Entry..................................................... 24
CORSO™ Horeca.................................................. 26
CORSO™ a dřevostavby...................................... 30
Facility management.......................................... 31
Barevné kombinace a profily.............................. 32
Výhody a funkčnost zastřešení........................... 33
Představení společnosti ALUKOV....................... 34
Certifikáty a ocenění........................................... 35

Shlédněte naše video reference
Strana 3

www.alukov.cz

ZASTŘEŠENÍ CORSO™
Posuvné zastřešení CORSO™ je ideálním řešením pro rozšíření krytého prostoru
Vaší terasy nebo zastřešení bazénu v blízkosti 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 CORSO™ ke
snížení tepelných ztrát pláště budovy.
Jako jediní Vám s tímto modelem zastřešení terasy nabízíme dlouhodobý aktivní
poprodejní servis v oblasti mobilních zastřešení teras. Užijte si ucelenou řadu
výhod, které Vám nikdo jiný nenabídne.

PROČ SE ROZHODNOUT

PRO POSUVNÉ ZASTŘEŠENÍ
CORSO™
■

■

■
■

■

■

■

■

■
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CORSO™ Vám za každého počasí vytváří nový prostor domova, kde se budete
cítit pohodlně a bezpečně.
CORSO™ si vždy přizpůsobíte ideálně na míru vaší terasy rozměrem, barvou
i tvarem.
CORSO™ je vyrobeno z poctivých materiálů s více jak 20ti letou životností.
CORSO™ je možné vybavit řadou doplňků - stínění, moskytiera, speciální vlez
pro domácí mazlíčky, odvětrávací okno a další...
CORSO™ obstálo náročným testováním v extrémních povětrnostních podmínkách a je držitelem mezinárodních bezpečnostních certifikací.
CORSO™ Vám zajistí ochranu terasy i fasády před povětrnostními vlivy = úspora
nákladů na vytápění domu.
V zimních měsících zůstane Váš inventář terasy pod zastřešením CORSO™ dokonale chráněný.
CORSO™ je designově nadčasový výrobek, který obdržel řadu ocenění na mezinárodních výstavách. Budete mít doma „šampiona“.
Ke každému zastřešení CORSO™ poskytujeme konzultaci s odborníkem
a ZAMĚŘENÍ ZDARMA!
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ZASTŘEŠENÍ CORSO™ GLASS

ŠÍŘKA
1,00 - 4,20 m * konzultujte s obchodníkem
VÝŠKA A DÉLKA
Dle přání zákazníka.
VÝPLNĚ
Bezpečnostní sklo CONNEX 33.1. ve dvou samostojných čelech. Bezpečnostní
sklo CONNEX 44.1. v boční stěně a polokalené sklo 66.4. ve střešní části.

CORSOTM - ORIGINÁLNÍ ZASTŘEŠENÍ TERAS
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CORSO™ GLASS
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ZASTŘEŠENÍ CORSO™ ULTIMA, ULTIMA R

NOVINKA!

Nový model zastřešení terasy nazvaný CORSO™ ULTIMA. Jedná se o moderní architektonicky a designově čisté
zastřešení s liniově rovnými střešními tabulemi a velkými prosklenými plochami, která umocňují prostorný dojem a
zároveň splňují požadavky náročných zákazníků. Boční části zastřešení CORSO™ ULTIMA byly zbaveny sloupků pro
zajištění ničím nerušeného výhledu a ještě intenzivnějšího propojení s okolní zahradou. Zastřešení tak kopíruje trendy v současné moderní architektuře. Protože pečlivě vyhodnocujeme přání a požadavky našich zákazníků, promítli
jsme je do vlastností nového zastřešení a pojmenovali jej CORSO™ ULTIMA. K dostání je rovněž verze ULTIMA R, se
zesílenou konstrukcí střechy, umožňující vyhovět zákazníkům s rozlehlejší terasou, jejíž šířka dosahuje až 6 metrů.
Tento typ je vhodný zvláště pro zastřešení předzahrádek restaurací, kaváren a hotelů nebo jiných veřejných prostorů.

ŠÍŘKA
ULTIMA: 2,50 - 4,00 m; ULTIMA R: 2,50 - 5,00 m
VÝŠKA
ULTIMA: 2,39 - 2,92 m; ULTIMA R: 2,39 - 3,28 m
DÉLKA
Dle přání zákazníka.
VÝPLNĚ
Bezpečnostní sklo CONNEX 33.1. ve dvou samostojných čelech a v boční stěně. Ve střešní
části je kompaktní polycarbonát o síle 6 mm.

CORSOTM - ORIGINÁLNÍ ZASTŘEŠENÍ TERAS
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ZASTŘEŠENÍ CORSO™ PREMIUM
ŠÍŘKA
0,50 - 4,50 m * konzultujte s obchodníkem
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.

JAK TO FUNGUJE...

JAK TO FUNGUJE...

EASY UP PLUS
Unikátní dvoubodový systém uzamykání v úrovni pasu, díky kterému
již není nutné se ohýbat u každého segmentu až k zemi. Zvýšena
ochrana proti negativním účinkům větru.
VCHOD PRO MAZLÍČKY
Dopřejte Vašemu mazlíčkovi samostatný uzamykatelný vchod, kterým
vyběhne nebo se vrátí na terasu kdykoliv bude potřebovat.

CORSOTM - ORIGINÁLNÍ ZASTŘEŠENÍ TERAS
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JAK TO FUNGUJE...
INTEGROVANÝ STÍNÍCÍ SYSTÉM
Do zastřešení nabízíme vlastní stínící systém jako ochranu před přímým slunečním
zářením. K dostání stínění v bocích a ve střeše.
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CORSO™ PREMIUM
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CORSO™ PREMIUM
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ZASTŘEŠENÍ CORSO™ SOLID

VYTÁPĚNÍ TERASY
Do všech typů zastřešení CORSO™ doporučujeme vhodný systém vytápění, který prostor
příjemně ohřeje i za snížené venkovní teploty.
ŠÍŘKA
0,50 - 4,50 m * konzultujte s obchodníkem
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.

CORSOTM - ORIGINÁLNÍ ZASTŘEŠENÍ TERAS
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ZASTŘEŠENÍ CORSO™ ENTRY
ŠÍŘKA
2,00 - 4,50 m
VÝŠKA A DÉLKA
Dle přání zákazníka.
VÝBAVA
Fixní stěny zavěšené na segmentu, spodní uzamykání segmentů, dveře v čelní stěně
se zámkem.
VÝPLNĚ
Kompaktní polykarbonát s oboustrannou UV stabilizací ve stěnách i ve střeše.

CORSOTM - ORIGINÁLNÍ ZASTŘEŠENÍ TERAS
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ZASTŘEŠENÍ CORSO™ HORECA
ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY

ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY
Vytvořte vašim zákazníkům ze své předzahrádky celoroční ráj. Získejte atraktivní
prostředí, do kterého se budou zákazníci rádi vracet. Nabízíme Vám vhodné
řešení - posuvné zastřešení terasy CORSO™ HORECA. Ochrání Vaše hosty před
větrem, chladem i deštěm, omezí problémy s hmyzem a zároveň sníží hlučnost
a prašnost prostředí. Celé zastřešení lze uzamknout a také vybavit protisluneční
clonou. Rychlá návratnost prostředků vložených do zastřešení je zajištěna díky
uzavíratelnému systému a celoročnímu provozu.
Věděli jste, že dle statistiky ročně proprší nebo prosněží 86 dní, tedy zhruba
každý čtvrtý den. Nezastřešené zahrádky jsou na rozdíl od zastřešených v tyto
dny uzavřeny.
BENEFITY, KTERÉ ZASTŘEŠENÍM PŘEDZAHRÁDKY ZÍSKÁTE:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

celoroční provoz terasy
pomocí vhodného tepelného zdroje, je možný celoroční provoz terasy
řešení nepříznivého počasí na zahrádce - déšť, silný vítr, zima, sníh
snížení výskytu obtížného hmyzu, stínění proti slunci
uzamykatelný systém, odpadá odklízení nábytku
atraktivní prostředí pro hosty
snížení hlučnosti a prašnosti prostředí
jednoduchá a rychlá manipulace
rychlá návratnost vložených prostředků

CORSOTM - ORIGINÁLNÍ ZASTŘEŠENÍ TERAS
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CORSO™ A DŘEVOSTAVBY
Posuvné zastřešení CORSO™ vytváří nový prostor na Vaší terase a poskytne Vám celoročně mnohem
více komfortu, pohodlí a využití. Zastřešení je certifikováno špičkovým výrobcem dřevostaveb, jako
nejvhodnější systém zastřešení terasy. Montáž zastřešení je prováděna odborně, bez poškození
izolace i konstrukce domu a tedy bez ztráty záruční lhůty. Díky posuvnému systému si zastřešení
v létě odsunete a během nepříznivého počasí si naopak celý prostor uzavřete. Se zastřešením
CORSO™ si celý domov užíváte skutečně naplno!

CORSOTM - ORIGINÁLNÍ ZASTŘEŠENÍ TERAS
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FACILITY MANAGEMENT – ODDYCHOVÉ ZÓNY
Během dlouhého náročného pracovního dne vzrůstá potřeba krátkodobého odpočinku. Moderní kancelářské budovy a business centra poskytují prostorné terasy a balkony, které však nejsou chráněny proti
povětrnostním podmínkám. Ideálním místem, kde dokonale vyrelaxujete a nabrate nové síly jsou naše upravená zastřešení ORLANDO, instalovaná právě na těchto terasách. Jsou konstrukčně stabilní,
designem atraktivní a odolné proti kroupám, dešti a sněhové nadílce. Svou výbavou vytvářejí vhodné bioklima. Stínící systém účině odráží sluneční paprsky a poskytuje privátní zónu.
Prostor uvnitř lze vybavit pohodlnou pohovkou, stolkem, pro náročnější klientelu rovněž ledničkou, minibarem nebo kávovým automatem. Další výbava záleží na vašich preferencích např. televize, humidor
nebo vířivá vana. V zimních měsících je vytápění zajišťeno zpravidla externím tepelný zdrojem. Vhodným nábytekm lze vytvořit také vhodné místo pro příležitostné obchodní jednání a schůzky. Váš obchodní
partner bude nadšený netradičním pohledem z terasy během rozhovoru. Po jeho odchodu si můžete v klidu vychutnat úspěšné jednání a promyslet si další kroky…
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BAREVNÉ KOMBINACE A PROFILY
TYP POLYKARBONÁTU

BARVA POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK

KOMPAKTNÍ
3, 4, 6mm

1)
ČIRÝ

2)
KOUŘOVÝ

2)
VSG SKLO 44.1
CONNEX 8mm

3)
ESG SKLO 66.4
CONNEX 13mm

1)
RAL 9006
STŘÍBRNÁ

2)
RAL 9010
BÍLÁ

3)
DB 703
ANTRACITOVÁ

4)
IGP 5803 E 81576
A3F
ANTICKÁ HNĚDÁ

5)
IMITACE DŘEVA
“BOROVICE”

6)
DB 503
KOBALTOVÁ

TYPY SKLA
1)
VSG SKLO 33.1
CONNEX 6mm

BARVA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

ŘADA CORSO™

CORSO™ ENTRY

CORSO™ PREMIUM
CORSO™ SOLID

CORSO™ HORECA

CORSOTM - ORIGINÁLNÍ ZASTŘEŠENÍ TERAS

CORSO™ GLASS
CORSO™ ULTIMA
CORSO™ ULTIMA R
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UŽIVATELSKÉ VÝHODY A FUNKČNOST ZASTŘEŠENÍ CORSO™
POTĚŠENÍ

BEZPEČÍ

PRODLOUŽENÍ SEZÓNY - prodloužení provozu terasy až 5 měsíců (2 měsíce na podzim
a 3 měsíce na jaře, při mírné zimě či vytápění prostoru terasy může být provoz i celoroční).

OCHRANA OSOB A MAJETKU - celozamykatelný systém zastřešení zabraňuje nežádoucímu
vniknutí a odcizení majetku.

ÚSPORA ENERGIE - slunce prosklenou terasu vyhřívá a šetří tak na vytápění domu.

ODOLNÉ ZATÍŽENÍ - robustní konstrukce ověřena statickými výpočty.

VSTUP PRO MAZLÍČKY - možnost přidání vstupu pro Vaše domácí mazlíčky.

EXTRA PROSTOR - dodatečný oddělený prostor pro uzavřenou společnost.

KOMFORT - zatažené zastřešení Vám umožňuje pobývat na terase i v dešti či větrném
počasí.

BEZBARIÉROVÉ - nabízíme možnost bezprahového řešení vstupu.

OCHRANA PŘED MRAZEM - zastřešení snižuje účinky mrazivého počasí.

POCHOZÍ KOLEJNICE - bezpečné nízké pochozí kolejnice.

OCHRANA PŘED SLUNCEM - do zastřešení nabízíme vlastní stínící systém nebo je možné
použít kouřový polykarbonát jako ochranu před přímým slunečním zářením.

UV OCHRANA - polykarbonát s oboustrannou UV stabilizací chrání pokožku před negativními
vlivy UV záření.

MOSKYTIÉRA - možnost vybavit zastřešení sítí proti hmyzu.

POLYKARBONÁT - námi používaný polykarbonát má záruku až 15 let a je testovaný v odolnosti
vůči kroupám.

LEHKÝ POSUN - se segmenty může posouvat i dítě díky systému kvalitních koleček
s nerezovými ložisky.
SNADNÁ ÚDRŽBA - sklo či polykarbonát se oplachuje za použití bežných mycích
prostředků.

ESTETIKA
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SPOLEHLIVOST
KOMPLEXNÍ PÉČE - naši prodejci s Vámi vždy budou hledat optimální řešení tak,
aby Vám zastřešení dělalo jen radost.
RYCHLÁ MONTÁŽ - montáž na místě je prováděna zkušenými odborníky.

TECHNOLOGIE - jsme držiteli několika technologických patentů a pokračujeme ve vývoji
stále lepších řešení.

SERVIS - v rámci našeho kvalitního poprodejního servicu Vám jakoukoli závadu
na zastřešení opraví naši pracovníci.

ORIGINÁL - každé zastřešení je vyrobeno na míru, podle přání zákazníka.

KVALITA - mezinárodní certifikace kvality výroby a produktů CE, AFNOR...

PROSKLENÍ - namísto polykarbonátu lze u některých modelů vybrat sklo a zajistit si tak
ještě snazší údržbu.

ZAMĚŘENÍ ZDARMA - konzultace a zaměření u zákazníka je zdarma.

DESIGN - tvar profilu zastřešení si můžete zvolit ostrý nebo zaoblený profil NEO™.

ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ - dbáme na to, aby výroba, výrobky i odpad, co nejméně zatěžovaly
životní prostředí.

TĚSNĚNÍ - labyrintový těsnící systém výrazně omezuje zatékání a předchází poškrábání
polykarbonátu.

DLOUHODOBÉ ZÁRUKY - 5 let na zastřešení, 5 let na barvu, 7 let na stabilitu spojů,
15 let na polykarbonát.

ODVĚTRÁVÁNÍ - lze namontovat i extra odvětrávací okna.

MEZINÁRODNÍ SÍŤ - zkušenosti a nové trendy čerpáme z celé naší mezinárodní prodejní
sítě IPC čítající přes 30 členů.

www.alukov.cz

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ALUKOV
Společnost Alukov a.s. je ryze českou společností a byla založena
v Orli u Chrudimi v roce 1995. Od té doby vyrobila více než 60 tisíc
zastřešení bazénů, vířivých van a teras. Se svou roční produkcí se
řadíme mezi nejvýznamnější společnosti svého druhu v Evropě.
Zastřešení bazénů a teras CORSO™ vyrobená v ALUKOVU jsou
vyvážena do států EU a dalších zemí Evropy, Asie, USA, Austrálie
a Nového Zélandu. V roce 2005 se společnost ALUKOV a.s. stala
zakládajícím členem mezinárodní asociace kvalifikovaných
výrobců a prodejců zastřešení bazénů s názvem IPC Team.
Výrobní program zahrnuje terasová zastřešení CORSO™, bazénová
zastřešení a zastřešení vířivých van. Vybrat si můžete z široké
nabídky tvarů, velikostí, barev, výplňových materiálů a doplňků.
U bazénových zastřešení si můžete vybrat z nízkých a super
nízkých zastřešení, středně vysokých až po velká podchozí
zastřešení. Díky naší technologii můžeme zastřešovat i zastřešení
více než 12 metrů široká. U terasových zastřešení realizujeme
i technicky náročné projekty na střechách výškových budov.
Všechna zastřešení se vyrábí z poctivých hliníkových profilů
s komaxitovou povrchovou úpravou. Výplňové materiály jako
bezpečnostní sklo nebo polykarbonát, mají výborné odolné
vlastnosti. Celý systém našich zastřešení je konstruován pro velmi
snadnou údržbu a dlouhou životnost.
SYSTÉM SPOLUPRÁCE:
Systém naší práce je odborný, ale srozumitelný a ohleduplný.
Naši zkušení manažeři Vám v pohodlí Vašeho domova poskytnou
maximum informací o zastřešení potřebných pro správné rozhodnutí. Pomohou Vám vybrat model i doplňky tak, aby zastřešení
dlouhodobě splňovalo Vaše požadavky a potřeby. Zůstáváte
stále hlavním designerem a architektem pohodlí Vašeho domova. Po odborném zaměření a přijetí smluvních podmínek, Vám
zastřešení vyrobíme na míru a profesionálně namontujeme
v přiměřeném dodacím termínu. Neustále zajišťujeme včasný
záruční i pozáruční servis. Jakkoli nás kontaktujte a budeme se
Vám co nejdříve věnovat.
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Strana 34

CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ
CERTIFIKACE
Naše kvalita je certifikována odborníky v oblasti řízení jakosti ISO 9001, enviromentu ISO 14001 a TÜV Rheinland.

OCENĚNÍ

Zastřešení CORSO™ GLASS
získalo ocenění Grand Prix
na výstavě FOR ARCH 2013
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Zastřešení CORSO™
získalo ocenění
na výstavě WARSAW
BUILD 2014 a 2015

Zastřešení CORSO™
získalo ocenění jako
nejlepší posuvné zastřešení
na výstavě BUDMA 2015

Zastřešení CORSO™ ULTIMA
získalo ocenění Grand Prix
na výstavě FOR HABITAT
2017 a 2018

www.alukov.cz

ALUKOV a.s., Orel 18, 538 21 Slatiňany
Mobil: +420 731 623 475, +420 731 633 171, +420 734 398 233
Tel.: +420 469 681 488 ■ E-mail: info@alukov.cz
www.alukov.cz

■

www.enclosure.guru

SHOWROOM PRAHA - ROHAN BUSINESS CENTER
Rohanske nabrezi 671/15, 186 00 Prague 8

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

Razítko prodejce:

WORLDWIDE

www.alukov.cz

■

www.enclosure.guru
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