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Variabilita konstrukčních řešení
Hliníkové systémy umožňují neomezenou variabilitu

při hledání konstrukčních řešení pro altány, přístřešky, zábradlí či interiérové dělící příčky.

Flexibilita
Základem filozofie těchto systémů AluMistr

je flexibilita, která vychází z naprosto individuálních 

požadavků  každého rodinného domu na vzhled, 

barvu, velikost, provedení, umístění atd.

Elegantní design
Základní stavební prvky těchto systémů tvoří hliníkové 

profily a sklo, což jsou moderní materiály, které 

společně vytvářejí elegantní design a přirozený 

způsob oddělení interiéru od vnějšího prostředí, 

přičemž nás s ním ale zároveň spojují.

Altány představují přirozené spojení našeho domova
s krásou přírody, která nás obklopuje. 

Ve Vašem domě pak může být místem, kde odpočíváte, kde se setkáváte se svými přáteli, kde si hrajete s dětmi 
nebo jen tak sedíte a pozorujete západ slunce.



Příjemné posezení u kávy
Pokud hledáte řešení, jak si déle užít sluníčka a toužíte po místě, odkud můžete i během chladnějších dnů 

obdivovat krásy přírody, je altán právě tím prostorem, který Vám v domě chybí.

Do hliníkových profilů lze použít jakoukoliv výplň  do tloušťky 9 mm (různé typy skel, polykarbonáty, plasty).

Používané hliníkové profily nemají přerušený tepelný most, což znamená, že z hlediska izolačních vlastností 

těchto hliníkových konstrukcí, neplní funkci plnohodnotného oddělení interiéru od venkovních prostor. 

Pro zvýšení izolačních vlastnostní altánů lze výplně osadit izolačním dvojsklem o toušťce 16 mm, čímž navíc 

získáte maximální ochranu před hlukem okolního prostředí.

Kontakt s přírodou
Hliníkové altán  y v sobě spojují dekorativní a architektonický styl, který dotváří vzhled domu.  

Subtilní hliníkové profily umožňují nerušený výhled a bližší kontakt s přírodou.

získáte 



Dlouhá životnost
Hliníkové profily jsou povrchově upraveny moderní 

technologií práškového lakování, popř. stříbrným 

eloxováním. Veškerý použitý spojovací materiál 

je nerezový tř. A2. Všechny plastové komponenty 

a použité tmely jsou UV stabilní. Tím je zaručena 

velmi dlouhá barevná stálost, celková životnost 

a bezchybná funkčnost těchto hliníkových systémů.

Barevné provedení
Hliníkové profily dodáváme standardně v bílé barvě 

RAL 9010 nebo ve stříbrném eloxu. Můžete si 

však vybrat jakoukoliv jinou barvu ze stupnice RAL 

a altánem tak dokreslit estetický vzhled Vašeho 

domu.

Pocit bezpečí

Elegantní konstrukce altánů z masivních hliníkových profilů
umožňují propouštění více světla do vnitřních prostor. 

Posuvné prvky zahrady lze uzamknout a tím zabránit nežádoucímu vniknutí.  



Naše hliníkové systémy nemají žádné zvláštní požadavky na údržbu.

Pokud budete mít zájem o bližší informace, kontaktujte nás. 

Rozměry hliníkové konstrukce, její provedení a vzhled přizpůsobíme vašim požadavkům. Sami si můžete
zvolit, které části budou pevné a které posuvné. Naše posuvné systémy umožňují otevření (odsunutí)
až ¾ prosklené plochy.
Získáte další obytný prostor, který Vás ochrání před venkovním hlukem, větrem či deštěm a za krásných
slunečných dnů si můžete naopak užívat slunečních paprsků a čerstvého vzduchu.

Individuální řešení pro každého



Další možnosti využití hliníkových systémů 

®

Přístřešky

Umíme řešit nejen zastřešení domovních vchodů. Rámové systémy lze použít pro jakékoliv konstrukce, jejichž 

předností by měla být vzdušnost, jednoduchost, funkčnost a slušivý vzhled.

Systémy jsou vhodné také pro zasklení Vašich venkovních pergol, teras, zádveří apod.



Altány, pergoly, přístřešky,
dělící stěny, dělící příčky, 
zastřešení teras

Hliníková konstrukce v libovolných barvách
Rozměry stavby a provedení dle přání
Otevření až 3/4 plochy stěny
Různé varianty zasklení

Ukázka realizací naší firmou :



 PROSKLENÉ  ZAHRADY  ALTÁNY  PŘÍSTŘEŠKY

 ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ

 PROSKLENÉ STĚNY A DĚLÍCÍ PŘÍČKY

V případě Vašeho zájmu, prosíme o sdělení
základních informací o Vašem záměru.
Zpracujeme předběžnou cenovou nabídku.
Pokud Vám bude cena vyhovovat, dohodneme 
návštěvu našeho technika, který provede zaměření 
a dohodne s Vámi konečné provedení stavby.



Skleníky na zakázku a typová 
provedení

Specializujeme se na výrobu skleníků dle požadavků zákazníka. 

Touto činností se zabýváme od roku 1992. V současné době Vám můžeme 
nabídnout řadu typových skleníků z vlastní výroby a výrobu atypických skleníků. 
Skleníky se od sebe liší nejen velikostí, ale také tvarem a použitými materiály.

Můžete si vybrat skleníky zasklené polykarbonátovými deskami, čirým nebo 
rozptylovým sklem, případně kombinací těchto materiálů. Některé skleníky mohou 
být vybaveny policemi, stoly, samočinným větráním, závlahou, chodníky, 
záhonovými obrubníky, stíněním apod. Skleníky nevyžadují podezdívku, mohou být 
vybaveny nosným rámem nebo kotevními piloty. Nabídnout můžeme také skleníky 
na zakázku, vyrobené v rozměrech podle Vašeho přání. 

Konstrukce skleníků - Díly konstrukce jsou vyrobeny z ocelových profilů tl. 3 mm. Všechny díly jsou žárově pozinkovány 
(máčením do zinkové lázně). Tato povrchová úprava zaručuje životnost konstrukce několik desítek let. Vnější krycí lišty 
jsou vyrobeny z hliníkového plechu.

Kotvení skleníků - je možné buď na betonovou podezdívku, kterou připravíte podle 
našich podkladů nebo na ocelových pozinkovaných pilotech, které dodáme 
současně se skleníkem. Piloty zajistí bezpečné ukotvení obvodového rámu skleníku 
do tzv. „nezámrzné“ hloubky, proto ani v zimním období nemůže dojít k poškození 
skleníku vlivem sedání terénu. 

Při kotvení na pilotech stačí, když v místě stavby urovnáte terén. Výhodou tohoto 
řešení je snížení nákladů a zkrácení času, protože stavba je provedena během 
jednoho dne.

Dveře  – skleníky jsou vybaveny posuvnými dveřmi o šířce 80 cm (kromě skleníků BA3, kde je šířka 70 cm). Výška dveří 
je závislá na typu skleníku. Posuvné dveře nezabírají místo a nemůže dojít k jejich poškození větrem. Dveře je možno 
uzamknout. Na přání je možno dveře umístit do obou štítových stěn.

Zasklení skleníků - Pro zasklívání používáme sklo o tl. 4 mm a to buď rozptylové 
sklo HELIOS, které je z jedné strany opatřeno jemným vroubkem pro zajištění 
rozptylu  slunečních paprsků nebo sklo čiré. Skleník zasklený rozptylovým sklem 
není třeba stínit. Oba druhy skla je možno kombinovat. Utěsnění skel provádíme 
silikonovým tmelem, který je odolný teplotám od -50°C do +180°C. 

Silikonový tmel je trvale pružný a proto zajišťuje velmi dobré a trvalé utěsnění spojů 
s možností jednoduché výměny skla. Zasklení je možno provést také 
polykarbonátovými dutinkovými deskami, které mají velkou odolnost proti 
mechanickému poškození, dlouhou životnost a lepší tepelně-izolační schopnosti než 
sklo.

Odvětrání skleníků - je zajištěno střešními 
větracími okny, která jsou otočně uložena ve 
hřebeni skleníku. Velikost větracích oken je 
závislá na typu skleníku. Počet větracích oken 
je závislý na délce skleníku. V základní ceně 
skleníku jsou větrací okna s ručním ovládáním. 

Na přání mohou být větrací okna osazena 
automatickými otvírači, které pracují 
samočinně v závislosti na změně teploty ve 
skleníku.

ilustrační foto - liší se dle typu a provedení skleníku



Závlaha - jako součást skleníku můžeme nabídnout kapkovou závlahu, která zajistí 
plynulé zavlažování po celý den bez potřeby obsluhy a bez připojení na el. proud. 
Použity jsou polyetylénové hadice 16 mm s labyrintovými kapači ve vzdálenosti 25 
cm. Vzdálenost hadic mezi sebou je 50-60 cm. 

Hadice je napojena přes filtr na nádrž s vodou nebo domácí vodárnu. Po otevření 
regulačního ventilku dojde k rovnoměrnému kapání vody přímo k rostlinám. Při 
tlaku 0,2 MPa je výkon kapačů přibližně 2 litry/hod. Pokud se pro tento způsob 
závlahy rozhodnete, dodáme Vám díly, potřebné pro vytvoření závlahového 
systému ve skleníku. Závlahu můžeme dodat také do Vašich starších skleníků.

Závěsné police - skleníky mohou být vybaveny v zadní štítové stěně policemi o 
šířce 20 cm. Police mohou být jednoduché nebo patrové. Na stěnách skleníku 
mohou být umístěny boční police o šířce 30 cm a šířce 45 cm. 

Skleník je řešen tak, aby bylo možno police i stoly namontovat do skleníku 
dodatečně.

Plastové chodníky - umožní bezpečný pohyb ve skleníku. Šířka chodníku je 35 cm, výška obruby je 10 cm a délka 120 
cm.

Záhonové obrubníky - jsou vhodné pro uzavření obvodu skleníku při kotvení na pilotech. Obrubníky mají výšku 18 cm a 
délku 120 cm.

Stínění  – doporučujeme hlavně pro skleníky zasklené čirým sklem. Jednotlivé stínící plachetky jsou zavěšeny uvnitř 
skleníku na silonových strunách, natažených mezi štítovými stěnami skleníku. Plachetky jsou vyrobeny ze specielního 
prodyšného materiálu Svensson.

Doprava a montáž - Pokud se rozhodnete pro dodávku skleníku s montáží, zajistíme dodávku materiálu i montáž v jeden 
den. Úhrada se provádí v hotovosti po předání skleníku. Pokud si z naší nabídky vyberete, můžete skleník objednat v 
našem E-shopu, pomocí formuláře na našich internetových stránkách, písemně či telefonicky.

ilustrační foto - liší se dle typu a provedení skleníku



Skleník �í�ka Vý�ka celková Vý�ka bo�ní st�ny Délka
BA 3 227 cm 173 cm 94 cm libovoln�
BA 2 258 cm 184 cm 94 cm libovoln�
BA 1 289 cm 196 cm 94 cm libovoln�

Skleník �í�ka Vý�ka celková Vý�ka bo�ní st�ny Délka
VA 3 227 cm 225 cm 146 cm libovoln�
VA 2 258 cm 236 cm 146 cm libovoln�
VA 1 289 cm 248 cm 146 cm libovoln�

Skleník �í�ka Vý�ka celková Vý�ka bo�ní st�ny Délka
SA 1 375 cm 219 cm 158 cm libovoln�
SA 3 478 cm 245 cm 172 cm libovoln�

Skleník �í�ka Vý�ka celková Vý�ka bo�ní st�ny Délka
SZ 2,5 245 cm 249 cm 172 cm libovoln�

Skleník �í�ka Vý�ka celková Vý�ka bo�ní st�ny Délka
SA2 353 cm 245 cm 172 cm libovoln�

Skleník �í�ka Vý�ka celková Vý�ka bo�ní st�ny Délka
SA4 478 cm 295 cm 186 cm libovoln�

Skleník �í�ka Vý�ka celková Vý�ka bo�ní st�ny Délka
GA 3 227 cm 210 cm 146 cm libovoln�
GA 2 258 cm 218 cm 146 cm libovoln�
GA 1 289 cm 245 cm 162 cm libovoln�

Skleník �í�ka Vý�ka celková Vý�ka bo�ní st�ny Délka
DA 2 203 cm 248 cm 175 cm libovoln�
DA 2,4 243 cm 259 cm 175 cm libovoln�
DA 3 303 cm 270 cm 175 cm libovoln�

Typové skleníky



WWW.KOVOAGREX.CZ

Skleníky na zakázku dle požadavků zákazníka.

Zeman Systems s.r.o., Merboltice 172, 405 02 Děčín
mobil : 724 047 732, info@kovoagrex.cz
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