
Přístřešky 
pro auto



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



Náš sortiment obsahuje několik modelových řad od běžného 

zpracování až po luxusní varianty v atypických rozměrech. 

Jednotlivé přístřešky dodáváme jak bez montáže, tak i včetně 

finální realizace, a to po celé České republice. Celý proces je 

velmi snadný a probíhá buďto přímým betonováním do výkopu 

nebo použitím ocelových přírub. 

Japonská kvalita

Hliníkový přístřešek pro auto představuje stále populárnější 

řešení, jak vytvořit kryté parkovací stání před domem. Odolnost, 

dlouhá životnost a variabilita jsou jeho hlavní přednosti. 

Přístřešek nabízí dokonalou ochranu vozidla před nástrahami 

počasí a mechanickým poškozením.

Všechny přístřešky procházejí náročnou 
certifikací a získávají záruku až 10 let. 

Ochrana před deštěm, 
sněhem i UV zářením

Ochrana před silným deštěm a slunečními paprsky 

je zajištěna zastřešením z plného lexanu. Ten svým 

vzhledem připomíná sklo, ovšem disponuje vyšší 

odolností a bezpečností. Jeho elegantní vzhled 

doplňuje ráz celé stavby a zapadne do jakéhokoli 

prostředí. Kvalitní zpracování s sebou nese vynikající 

izolační vlastnosti a především 100% UV a 75% IR 

ochranu proti záření. 

Dlouhá životnost 
a žádná údržba

Při výrobě je použito moderních materiálů japon-

ské kvality. Hliník prochází procesem eloxování, 

který mu přisuzuje téměř neomezenou životnost 

a snadnou údržbu. Konstrukce si zachová svůj 

lesk po dlouhou dobu a nevyžaduje speciální 

snahu na čištění. Rez, plísně a mechy nemají 

žádnou šanci. 



PŘÍSTŘEŠEK – PJR

Velká variabilita

Přístřešek pro auto PJR v sobě kombinuje elegantní 

zpracování a výjimečnou kvalitu japonského stylu. 

Jeho celkové provedení je zcela variabilní. Rozměry, 

tvar i barevný odstín se dá přizpůsobit přáním 

zákazníka.

Přístřešek i pergola

I když je hliníkový přístřešek primárně navržen pro 

ochranu automobilu, s oblibou slouží také jako 

pergola u domů nebo chalup. Své místo nalezne 

i jako zastřešení u předzahrádek restaurací. Zároveň 

se také dá využít pro úschovu materiálu, zahradního 

nábytku a techniky. 

Dle budoucího využití se dá zvolit ideální varianta zpracování. Hliníková konstrukce se dá vytvořit v zá-

kladním rozměru pro ochranu jednoho vozidla. Pro více aut lze zvolit řešení v několika typech provedení. 

Možnosti propojení přístřešků





Japonský minimalismus

Přístřešek pro auto PJF vyniká především svým minima-

listickým pojetím a kvalitním zpracováním každé části. 

Jedná se o cenově velmi dostupné řešení, jak ochránit 

automobil před vyblednutím laku způsobené silným 

slunečním zářením. 

Výšku nosných sloupů lze nastavit i při samotné montáži. Záleží tak na potřebách budoucího majitele. 

PŘÍSTŘEŠEK – PJF

Hliníková konstrukce zvládne i silný vítr 

o rychlosti vichřice či orkánu. Zastřešení odolá 

silným nárazům a poradí si i se sněhovou 

pokrývkou o síle 60 až 150 Kg/m². 

Vysoká odolnost

Barva konstrukce

antracitová bílástříbrnáhnědá





PŘÍSTŘEŠKY 
PRO KARAVANY

Pro náročné uživatele

Nabízíme i luxusnější typy jednotlivých přístřešků. 

Jejich design uchvátí každého kolemjdoucího a zá-

roveň splní ty nejpřísnější nároky na ochranu vozidla. 

Konstrukci lze přikotvit k domu nebo nechat volně 

stát v prostoru.  

Nekonečná variabilita 
přístřešků

Zakázková výroba v našem provedení umožňuje 

vytvořit rozměry zcela na míru. Při výběru té správné 

varianty je nutné uvažovat vzhled okolí a zároveň bu-

doucího využití. Konstrukci je možné realizovat v nad-

standardní velikosti a vytvořit tak parkovací stání pro 

karavan nebo více než dvě auta vedle sebe. 





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) 


