
Zimní 
zahrady



O společnosti 
Hobbytec

Stanovili jsme si skromný cíl. Poskytnout klientům plnou škálu 

všech dostupných produktů pro dům a zahradu. Za více než 5 let 

působení na českém trhu se nám podařilo vytvořit ucelenou 

nabídku, která zahrnuje zahradní stavby a vybavení napříč celým 

segmentem. I přes expanzi na zahraniční trhy si stále udržujeme 

status ryze české a rodinné společnosti.

Dnes působíme kromě tuzemského trhu také na území celého 

Slovenska. Náš úspěch jsme postavili na vlastní výrobě hliníko-

vých zimních zahrad a hliníkových pergol.

Stejně tak, jako kvalitní produkty, je pro nás velmi důležitý kon-

takt se zákazníkem. Proto jsme se rozhodli vybudovat největší 

ukázková centra svého druhu v České republice, a to konkrétně 

v Říčanech u Prahy a Brně. Společně s našimi odborníky zde 

vždy naleznete to nejvhodnější řešení pro váš dům a zahradu. 

Zároveň získáváte možnost si všechny produkty prohlédnout na 

vlastní oči a vyzkoušet si jejich funkčnost.

Miroslav Zelený 
jednatel společnosti



Vlastní výroba

V oblasti hliníkových zahradních staveb jsme jedničkou na 

tuzemském trhu. Velkou pozornost upíráme k vlastní výrobě.  

Ta nám umožňuje vytvořit variantu přímo na míru. 

Odolnost vůči mechanickému poškození 
i nástrahám počasí je na prvním místě.

Pro každého klienta 
kompletní servis

Od konkrétního plánu přes prvotní zaměření až po 

následnou montáž.  Všechny naše stavby dodáváme 

doslova na klíč.

Variabilita hliníku

Přání a sny našich klientů se liší. Hliníkový materiál 

nám poskytuje plnou variabilitu ve svém vzhledu 

a celkovém provedení. Rozměry konstrukce, typ 

zastřešení a barevný odstín musí plnit řadu funkcí. 

Všechny naše stavby jsou certifikované a zvládnou i ty nejpřísnější požadavky.  

Použité materiály vynikají svojí bezpečností a šetrností k přírodě.



HLINÍKOVÉ 
ZIMNÍ ZAHRADY

Propojení domu  
s venkovním prostorem

Hliníková zimní zahrada je ideální stavbou pro milov-

níky přírody a venkovních aktivit. Odolná konstrukce 

a skleněné stěny vytvářejí místo, které prodlouží 

čas strávený na zahradě i v chladných měsících. Její 

elegance a funkční vlastnosti architektonicky obohatí 

dům a vytvoří prostor pro celou rodinu. 

Vše je navrženo, aby dokonale propojilo interiér domu 

s venkovním prostorem a zároveň nedocházelo k výraz-

ným změnám klimatu v domácnosti.

Zimní zahradu můžete využít jako letní obývací pokoj nebo zimní 

jídelnu. Zároveň zvládne splnit i náročné požadavky milovníků 

rostlin či domácích mazlíčků. Stavbu lze obohatit o široké množství doplňků, které ještě více zvýrazní 

praktické vlastnosti. Jedná se například o stínící techniku či důmyslný systém odvětrávání. 

Rozměry

se dají zvolit dle prostorových nároků a díky 

vlastní výrobě je možné vytvořit atypická 

řešení zcela na zakázku. 

Zastřešení a boční stěny

Pro zastřešení je využito odolného polykarbo-

nátu v dostatečné tloušťce, aby celá stavba 

působila moderně a elegantně. Skleněné boč-

ní stěny jsou v nabídce ve fixním a posuvném 

provedení.

Konstrukce Barva

Za příplatek lze zvolit jakýkoliv odstín podle 

vzorníku RAL.

antracitová bílástříbrnáhnědá

Vysoká odolnost 
moderních materiálů

Zimní zahrady jsou vyráběny výhradně z hliníku 

a v několika variantách. Mezi ně patří levné, zakáz-

kové a celoroční typy. Při výrobě hraje prim kvalitní 

zpracování moderních materiálů, které zvládnou 

i náročné počasí.











ZIMNÍ ZAHRADA 
HAWAII

Jednoduchost designu 
a kvalita materiálů

Design zimní zahrady v sobě kombinuje jednoduché 

provedení s využitím moderních materiálů. Vysoce 

kvalitní hliníková konstrukce může být volně stojící 

nebo připojena k domu.

Hliníková konstrukce si zachová svůj lesk po dlouhá léta a jde ruku v ruce s nenáročnou údržbou.  



ZIMNÍ ZAHRADA 
CUBO

Spojení jedinečnosti 
a funkčnosti

Prosklená střecha a kubické provedení zaujmou na 

první pohled a obohatí vzhled celého místa. Funkční 

vlastnosti chrání před silným větrem a deštěm. 

Individualita stavby se odráží při výběru doplňků 

a jednotlivých barev.

Montáž je zcela jednoduchá a trvá pouze několik hodin. 

Výroba zimní zahrady CUBO probíhá v souladu 

s normou DIN EU 1090.

je zajištěna prostorovými spojkami a jednodíl-

ným nosným profilem. Celý systém je hluboký 

až 4 metry s rozponou 6 metrů při zatížení 

sněhem 1,5 kN/m². Velikost střechy lze libo-

volně měnit dle požadavků majitele. 

Stabilita konstrukce





Rodinná firma

Nejširší nabídka v ČR 

Klientům nabízíme ucelenou nabídku 

produktů pro dům a zahradu.

Montáž po celé ČR a SR 

V současné době garantujeme naše 

služby po celé České republice 

a Slovensku.

Vlastní výroba 

Specializujeme se na vlastní výrobu 

hliníkových pergol a zimních zahrad.

Dodávka na klíč 

Vytváříme kompletní služby na 

klíč. Naše produkty dovezeme 

a sestavíme dle přání klienta.

Showroom
Praha

U Mototechny, 251 62 Tehovec (Říčany u Prahy)

exit č.12 z D1, dále sjezd 300 m před Mukařovem

Po–Pá 10:00–17:00 (do 18:00 březen–říjen)

So–Ne 10:00–16:30 (otevřeno bez obchodníků)

Showroom
Brno

obec Holubice 298, 683 51 Holubice (u Brna)

exit č. 210 z D1

Po–Pá 10:00–16:30 

So–Ne pouze po předchozí domluvě

   info@hobbytec.cz     +420 840 810 810



Přední český výrobce zastřešení z hliníku

Showroom
Praha

Showroom
Brno


