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HOTELY, RESTAURACE, KAVÁRNY
Vážení majitelé restaurací, hotelů, kaváren, provozovatelé veřejných i komerčních prostor,
obliba příjemného posezení na předzahrádkách u zákazníků neustále roste. Zákazníci oceňují
vyšší komfort zastřešených atrakcí a také například zastřešené galerijní foyery, horní paluby výletních lodí nebo jiné zajímavé prostranství. Naše více než 25 leté zkušenosti v oboru zastřešování
a více než 3000 spokojených zákazníků ročně po celém světe, nás dovedly ke špičkově zpracovaným zastřešením také v oblasti HORECA. Společnost ALUKOV je připravena předat právě Vám naše tajemství úspěchu a
know – how plné předzahrádky spokojených zákazníků a také příznivou ekonomiku návratnosti investovaných prostředků.
Pro rozpočet výtěžnosti zastřešení terasy kontaktujte naše obchodníky.
Podívejte se na reálné názory a zkušeností profesionálů v oboru:

HOTEL KRASKOV

HOTEL PANORAMA, BLANSKO

RESTAURACE BREDOVSKÝ DVŮR

JÍZDÁRNA BROUMOV

PROČ ZASTŘEŠENÍ HORECA:
■

prodloužení sezóny - celoroční provoz terasy při vhodném 		
vytápění
rychlá návratnost vložených prostředků
řešení nepříznivého počasí - déšť, silný vítr, zima, sníh
řešení problematiky nekuřácké zóny - oddělení od kuřácké 		
části restaurace
snížení výskytu obtížného hmyzu
uzamykatelný systém, neodklízení nábytku přes zavírací dobu
atraktivní prostředí pro hosty
snížení hlučnosti a prašnosti prostředí
jednoduchá manipulace a snadná údržba zastřešení
■

■
■
■

■
■
■
■
■

TECHNOLOGIE

MEZINÁRODNÍ SÍŤ

DLOUHODOBÉ
ZÁRUKY

SERVIS

KVALITA

ŠETRNÉ
K PŘÍRODĚ

POLYKARBONÁT

UV OCHRANA

Podporujeme moderní i klasickou architekturu a proto si lze vybrat, pokud to technické řešení umožňuje, optimální tvar střechy i bočních stěn. Protože chápeme, že zahrádky mají vždy svůj charakteristický rozměr, všechna zastřešení vyrábíme přesně
na míru ze silných hliníkových profilů. Jako výplně používáme proti poškrábání odolné polykarbonátové desky nebo bezpečnostní skla. Dveře do zastřešení standardně osazujeme zámkem. Zastřešení lze dle jednotlivých modelů vybavit doplňky jako
stínící systém ve střeše, boční screenové rolety, noční LED osvětlení a podobně. Pro optimální soulad mezi budovou a zastřešením, funkčností a využitím prostoru terasy lze vybrat z naší nabídky různé zastřešující systémy, které Vám níže představíme.
Nejlepší cestou k výběru je ale odborná konzultace s našimi profesionálně školenými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi
v oboru :
STYLE – skvělé zastřešení terasy v oblastech s vyšším počtem srážek a sněhové pokrývky
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CORSO – přesuvný systém zastřešení s rovnou nebo klenutou střechou

PERGOLA SKY – systém umožňující napojení jednotlivých zastřešení na sebe a tím maximalizovat zastřešenou plochu

MOSKYTIÉRA

ÚSPORA ENERGIE

KOMFORT ZA KAŽDÉHO
POČASÍ

OCHRANA OSOB A
MAJETKU

OCHRANA PŘED
SLUNCEM

POCHOZÍ
KOLEJNICE

LEHKÝ POSUN

VSTUP PRO
MAZLÍČKY

Zastřešení HORECA vyrábíme také pro oblast FACILITY MANAGENET, například kuřárny nebo odpočinkové zóny v office centrech
a také pro oblast COMERCIAL, jako jsou krytá parkovací místa nebo zastřešení mobilních schodišť na letištích, zastřešení palub
výletních lodí a další. Variant je opravdu mnoho a záleží jen na vaší představě.
VISION – model zastřešení využit pro palubu lodi

KONSTRUKCE NA MÍRU – zastřešení jako kuřárna

CARPORT – model určený pro krytá parkovací místa

ORLANDO – model zastřešení vhodný pro mnoho využití

NADROZMĚRNÉ využití modelů zastřešení
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