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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 

ukázkové centrum svého druhu v České republice, a to konkrét-

ně v Říčanech u Prahy. 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.

Výrobní stroje za desítky miliónů korun.

Výrobní areál o rozloze

9 000 m2

Roční obrat více než

400 mil. Kč



HLINÍKOVÉ PERGOLY

Hliníková pergola je 
trendem dnešní doby

Její elegance, moderní provedení a variabilita si již 

našly místo na českých zahradách. Technologie 

výroby se v posledních letech posunula mílovými 

kroky kupředu. Široká nabídka dnes zahrnuje nepře-

berné množství typů, které se liší svým zastřešením, 

barevným odstínem, tvarem konstrukce, doplňky, 

funkčními vlastnostmi a vzhledem. 

Pergola přináší dokonalou ochranu pro venkovní posezení s přá-

teli či rodinou. Je možné vytvořit stavbu přikotvenou k domu, pří-

padně zvolit volně stojící variantu. Ta zaujme svým provedením 

a robustností, navíc se dá umístit kdekoliv na zahradě. 

Své služby splní také u bazénu nebo jako multifunkční prostor, kte-

rý poslouží například jako místo pro skladování zahradního náčiní. 

Hliníkovou pergolu lze provést v jakémkoliv rozměru a provedení. 

Fantazii se meze nekladou a například rohové řešení nepředstavuje žádný problém. 

Odolný polykarbonát 

se stává stále populárnějším řešením pro svou 

výdrž a vysokou odolnost vůči vnějším vlivům. 

Jeho součástí je účinný UV filtr, který chrání 

před nebezpečnými slunečními paprsky. 

Bezpečnostní sklo 

vyniká svým vzhledem a velmi snadnou údrž-

bou. Navíc ho lze vybrat v mléčném, kouřo-

vém nebo oblíbeném čirém provedení.

Varianty zastřešení Barva konstrukce

Za příplatek lze zvolit jakýkoliv odstín podle 

vzorníku RAL.

antracitová bílástříbrnáhnědá

Nejmodernější  
hliníkový materiál

Povrchová úprava hliníku byla ošetřena ochrannou 

vrstvou z oxidu hliníku. Díky tomu si pergola zachová 

svůj lesk po dlouhá léta. Dlouhá životnost jde ruku 

v ruce s výbornými mechanickými vlastnostmi. 

Pergola zvládne i náročné počasí v podobě silného 

větru a deště. 







BIOKLIMATICKÉ PERGOLY

Dokonalá funkčnost 
díky otočným lamelám

Estetičnost bioklimatické pergoly obohatí každý prostor. 

Nadčasová konstrukce a dokonalá funkčnost vytváří 

originální stavbu, která je připravena plnit svou funkci 

bezezbytku. Její originalita tkví v zastřešení. Otočné 

lamely vytváří jedinečný stínící systém.

Dle potřeby je lze snadno otevřít a v interiéru vytvořit příjemné klima. 

Navíc si poradí se silným deštěm a unesou zatížení až 150 kg/m².  

Sluneční ochrana

Pomocí dálkového ovládání lze 

lamely natočit do úhlu, který bude 

chránit před slunečním zářením.

Větrání

Teplota pod pergolou 

může být regulována díky 

dostatečné cirkulaci vzduchu.

Ochrana před deštěm

Lamely zachycují vodu 

a pomocí potrubního  

 systému odvádí ven.

Výhody bioklimatických pergol

1 2 3

Pergolu lze doplnit boční stěnou a vytvořit tak uzavřenou variantu. 







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.

Celková plocha našeho
ukázkového centra

Dodávka na klíč 

Vytváříme kompletní služby na 

klíč. Naše produkty dovezeme 

a sestavíme dle přání klienta.

   info@hobbytec.cz     +420 840 810 810

Největší showroom v ČR

20 000 m2

Více než šedesát vystavených
zahradních staveb

60 staveb

Těšíme se na Vaši
návštěvu!

Po–Pá 10:00–17:00 / listopad–únor

Po–Pá 10:00–18:00 / březen–říjen 

So–Ne 10:00–16:30

U Mototechny, 251 62 Tehovec (Říčany u Prahy)

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



Česká republika

Slovensko

+420 840 810 810

+421 0850 150 151

info@hobbytec.cz

info@hobbytec.sk

Polsko

Rakousko

0048 226 887 825 

info@hobbytec.pl

info@hobbytec.at

Showroom Prešov 

Showroom
Bratislava

(2022)

Showroom
Praha 

Showroomy
Polsko (2022) 

Showroomy
Německo (2022) 

Showroomy
Rakousko (2022) 

Showroomy
Slovinsko (2022) 


