
Zastřešení 
s fotovoltaikou



O společnosti 
Hobbytec

Jako první v Evropě masově implementujeme solární bifaciální 

panely  přímo do zastřešení parkovišť, pergol, zimních zahrad 

a různých typů přístřešků. Využíváme nejmodernější technologie, 

které zajistí maximální výkon a dlouhou životnost všech části 

systému.

Naše úsilí spočívá v zajištění komplexnosti a kvality služeb, které 

poskytujeme. V nabídce máme produkty vlastní výroby pod 

ochrannou značkou Hobbytec®. Vybrané výrobky dodáváme 

v rámci celé ČR a SR včetně montážních úkonů na klíč.

Neustále se snažíme zvyšovat kvalitu námi nastavených služeb 

na základě požadavků a přání zákazníků. Průběžně rozšiřujeme 

nabídku produktů a proaktivně přizpůsobujeme naše služby 

vašim požadavkům. Prosazovat se mezi konkurenty, od kterých 

se lišíme spojením sil odborníků, reálnou a funkční vizí i celkovou 

kvalitou nastavených služeb. Díky našemu spojení s nejlepšími 

partnery se stáváme leadery v tom, co děláme. To je koncept 

naší společnosti.

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. 

Díky tomu, že jsme přímí výrobci 
hliníkových konstrukcí, dokážeme vytvořit 
zastřešení na takřka jakýkoliv prostor.

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



UNIKÁTNÍ
FOTOVOLTAICKÝ SYTÉM

Fotovoltaika na zahradní stavbě  
– jsme první v Evropě

Ceny energií se v posledním roce zvýšily přibližně trojnásobně. Výhled je 

přitom zahalen v nejistotě rostoucí inflace a situací v zahraničí. Rozhodli 

jsme se vám nabídnout možnost nahradit tradiční zdroje obnovitelnou al-

ternativou. Integrovali jsme solární panely přímo zastřešení pergoly, zimní 

zahrady a přístřešku pro auto. 

Díky vlastní výrobě a vyspělému technologickému oddělení jsme vyvinuli unikátní fotovoltaický 

systém, který má potenciál zcela nahradit solární panely na střeše rodinného domu. 

Respektujeme aktuální evropské trendy.  
Zařadili jsme do nabídky typizované solární 
přístřešky pro automobily.

Funkčnost a vzhled

Při vývoji jsme mysleli na funkčnost a výsledný vzhled. Jednotlivé 

solární panely jsou zabudované přímo v bezpečnostním tvrzeném 

skle. Elegantní provedení doplňuje design hliníkové konstrukce 

a vytváří nezaměnitelnou stavbu.

Distribuční síť

Domovní
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Elegantní zahradní stavba, 
která si na sebe vydělá 

Možnost čerpání dotací

7 výhod zastřešení s FVE

Při vývoji jsme mysleli na funkčnost a výsledný vzhled. Jednotlivé solární panely jsou zabudované přímo v bez-

pečnostním tvrzeném skle. Elegantní provedení doplňuje designová hliníková konstrukce.

Modelový příklad – Výkon FVE 5,25 kWh
– 15 ks fotovoltaických panelů Solid Bifacial ze skla 

– panely s výkonem 350 W (1778 x 1057 mm x 7 mm) 

– velikost přístřešku 5,3 m x 5,3 m

Dostatečný výkon pro připojení do distribuční sítě dává potenciál 

prodávat přebytečnou energii. 

Případně je možno využít ostrovní režim a přebytečnou energii 

uskladnit do baterie pro další použití. 

1. Maximální výkon díky možnosti orientace na jakoukoliv světovou stranu. 

2. Samonosná konstrukce bez nutnosti kotvení do stavby. 

3. Široké využití: parkování pro dva vozy, pergola u domu, altán na zahradě, zastřešení 

veřejného prostranství, dobíjecí stanice elektroaut atd.

4. Jednoduchá konstrukce na 4 nosných sloupcích. 

5. Moderní vzhled bez nutnosti údržby. 

6. Čerpání dotace na FVE v souladu s programem Zelená úsporám.

7. Zajistíme financování pro domácnosti až do výše 100% pořizovací ceny.

Využíváme nejmodernější technologie, které zajistí maximální výkon 

a dlouhou životnost všech části systému.

Výkon u nejrozšířenějšího rozměru pergoly 6 x 4 metry se vyrovná 

fotovoltaice na střeše rodinného domu.

Jako první v Evropě implementujeme solární panely přímo 

do zastřešení pergoly, zimní zahrady a přístřešku pro auto. 

Nebuďte závislí na drahé energii od distributorů



HLINÍKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK
Solar energo – NEAPOL

 Ò Základní velikost přístřešku 5,4 m x 5,5 m

 Ò Výkon 5,25 kWp

 Ò 15 ks fotovoltaických panelů Solid Bifacial ze skla s výkonem 350 W

Výhody přístřešku NEAPOL

1. Maximální výkon díky možnosti orientace střechy na jakoukoliv stranu

2. Samonosná konstrukce bez nutnosti kotvení do stavby

3. Čerpání dotace na FVE v souladu s programem Zelená úsporám

4. Zajistíme financování až do výše 100% pořizovací ceny

5. Dodání v rámci celé EU

6. Montáže po celé ČR a Slovensku

Přístřešek je možné rozšiřovat prostřednictvím 
modulů. Díky tomu má široké využití.

Větší přístřešek = větší výkon

Rozšířením přístřešku se násobí základní výkon 5,25 kWp. Výkon 

přístřešku double je 10,5 kWp, triple 15,75 kWp atd. Výšku pří-

střešku je možné přizpůsobit jeho využití.

• Solární zastřešení veřejných nebo soukromých parkovišť

• Solární zastřešení dobíjecích stanic elektromobilů a elektrokol

• Solární zastřešení teras

• Solární zastřešení v segmentu HORECA

• Solární  autobusová zastávka



Široké využití

• solární zastřešení parkovišť

• solární zastřešení teras

• solární dobíjecí stanice

• solární zimní zahrady

• solární autobusové zastávky a další solární produkty



Rodinná firma

Nejširší nabídka v Evropě 

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.

Celková plocha našeho
ukázkového centra

   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

+420 840 810 810

info@hobbytec.cz

Slovensko

+421 0850 150 151

info@hobbytec.sk

Polsko

0048 226 887 825 

info@hobbytec.pl

Rakousko

info@hobbytec.at


