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Světová jednička v zastřešování bazénů.
Důvěřujte více jak 50 letům
mezinárodních zkušeností.
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Dobré nemusí být vždy drahé
Kvalitní investice za nejnižší cenu

Cenově nejvýhodnější
pojezdové zastřešení
SELECT je výhodný svou cenou,
kvalitou i možnostmi, které splní
všechny Vaše požadavky. Proto je
výborným kompromisem mezi cenou a
funkční hodnotou systémů zastřešení.

www.voeroka.de

Lehce posuvná a stabilní konstrukce typu SELECT nabízí všechny
přednosti zastřešení, které se od
našich výrobků očekává.

Klasika mezi zastřešeními

Oblouková střešní plocha nabízí dostačující vnitřní prostor a výrazně
přispívá k slunečnímu ohřevu bazénu

Nejoblíbenější pojezdové
zastřešení 10.000 krát
vyzkoušené!

TELEDOM
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Pevná a vysoce stabilní konstrukce
obloukového tvaru zastřešení Teledom
je velmi vhodná do horských oblastí.

www.voeroka.de

Klasický tvar, vysoká kvalita a
praktičnost systému zastřešení
Teledom byla tisíce-krát ověřena v celé
Evropě. Věřte zkušenostem našich
zákazníků.

FLAIR
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Diskrétní, elegantní a přesto multifunkční

Extrémně nízký tvar zapadá elegantně do každé zahrady

Posuvné zastřešení velmi
nízkého tvaru
Nezáleží na tom, jestli je FLAIR přímo
na Vaší terase nebo uprostřed zahrady,
protože vždy harmonicky splyne s okolím.
Ve francouzském odborném časopise
byl FLAIR příznačně označen jako
“HARMONIE” v zahradě.

www.voeroka.de

I přes svou nízkou konstrukci Vám
nechá dostatečný prostor pro zábavu
v bazénu.

Zastřešení pro bazén i wellness centrum
Plavecká hala s mnohostranným využitím

Pojezdová hala s obrovským
vnitřním prostorem

PRESTIGE
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Zastřešení PRESTIGE splňuje vysoké
nároky zákazníků na nadstandardní
prostor kolem bazénu pro umístnění
zahradního nábytku a dalších wellness
doplňků. Masivní proﬁly, ložisková
kolečka a přesná práce zaručuje
snadný pojezd segmentů i
při velké šířce bazénového zastřešení.

www.voeroka.de

PRESTIGE je vhodná pro velké
koupaliště a při odpovídající šíři i délce
může být bazén pochozí ze všech stran.

EXCLUSIV
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Elegance s prostorem pro relaxaci

Oblíbené zastřešení pro náročné zákazníky

Posuvná nebo pevná hala
výjimečného tvaru a možností
Zvýšená podchozí konstrukce jedné
strany zastřešení rozšíří využití a
zábavu kolem bazénu ze tří stran.

www.voeroka.de

EXCLUSIV nabízí mnoho možnosti
otevírání celého zastřešení i
přístupových a větracích prvků u
Vašeho bazénu.

Zastřešení se svislými stěnami

Hledáte-li hranaté, tak Carat je to pravé

Posuvné zastřešení se
svislými bočními stěnami

CARAT
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CARAT se svislými stěnami je zvláště
vhodný u vyšších bazénových lemů,
rolovacích plachet a lamel.
V navýšené formě bude CARAT sloužit
jako pochozí hala a nezabere tolik
místa na pozemku.

www.voeroka.de

CARAT - praktické zastřešení.

ROYAL
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Existuje něco výjimečnějšího?

Může být pevná i teleskopicky otevíratelná nenechá žádná přání nevyslyšená.

Obrovská plavecká hala s
velkým komfortem a elegancí
Všechna pole pevného i pojezdového
zastřešení jsou libovolně otevíratelná
pomocí výsuvných dílů, které Vám
jednoduše umožní přizpůsobit se
počasí.

www.voeroka.de

ROYAL je luxusní systém zastřešení
určený pro volný pohyb, provozování
sportovních her a umístění zahradního
nábytku kolem bazénu.

Funkční, praktické a elegantní

Plavecká hala s mimořádnými možnostmi

Oblíbené řešení pro ukotvení
na dům nebo zeď

EXCELLENT
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Pevná hala podchozí ze tří stran kolem
bazénu nabídne výjimečný prostor
kolem bazénu.

www.voeroka.de

Obloukové střešní desky zastřešení
jsou otevíratelné až do poloviny délky
oblouku a zajistí tak snadné větrání
pevné haly.

VARIO

Hala s mnohostranným využitím

Pevná konstrukce s oboustranně výsuvnými bočními díly

12

VARIO je cenově zajímavé
nepojízdné zastřešení
bazénu
Střešní plochy je možné nezávisle
na sobě vysouvat a díky tomu je hala
variabilně využitelná za každého počasí.
Při jednostranném otevření VARIO
vytváří ideální výhled a závětří.

www.voeroka.de

Je k dostání jako stavebnice za
nepřekonatelnou cenu.
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Kupolovité zastřešení z Vöroky

Otevíratelné zastřešení pro kruhové bazény

Ne každý umí vyrobit
otevíratelné kruhové
zastřešení, ale my ano

RUND
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Umístění RUNDU mimo osu bazénu a
zvětšení obvodu zastřešení nabídne
výjimečný prostor pro Váš odpočinek.

www.voeroka.de

Naše kruhové zastřešení v čirém
provedení je téměř uměleckým dílem.

OPAL
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Zastřešení kolem Vašeho bazénu

Pro oválné bazény bez prostoru okolo bazénu

Zastřešení kopíruje přesně
lem Vašeho bazénu
Půlkruhové zakrytí při nízkém
provedení lze odejmout nebo při
navýšení lze osadit posuvnými dveřmi.

www.voeroka.de

Prostřední posuvné díly mohou být
opatřeny výsuvnými prvky a středový
díl lze dodat s posuvnými dveřmi.

Diskrétní tvar elegantního zastřešení

Má všechny přednosti plavecké haly s elegantním designem

Kompromis velikostí mezi
zastřešeními je právě Zenith

ZENITH
15

ZENITH je optimální volbou mezi
pochozí halou a zastřešením se
sníženou konstrukcí.
Dostatečný prostor kolem bočních stěn
zastřešení poskytuje příjemnou relaxaci a volný pohyb všech, kteří užívají
dlouhou koupací sezónu díky
zastřešení Vöroka.

www.voeroka.de

Tento systém zastřešení je ideální pro
zahradu, kde jiná podchozí hala by byla
esteticky nevhodná.

SUBLIM
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Dva koncepty zastřešení

Teleskopicky posuvná hala s otevíratelným polokruhovým ukončením

Dokonalá kombinace toho
nejlepšího co umíme
SUBLIM je určen pro exklusivní
koupaliště s římským schodištěm
nebo místem pro vířivou vanu.
Polokruhová přístavba zastřešení
okouzluje z venku i zevnitř a nabízí
příjemné místo pro relaxaci s rodinou
a přáteli.

www.voeroka.de

Otevírání půlkruhu může být
symetrické i asymetrické. Vše záleží
na Vašem přání.

Bazén, terasa a dům v jednom

S tímto zastřešením získáte vše v jednom

Tři řešení v jednom zastřešení
je systém Pavillion

PAVILLION
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Zastřešením se opřeme o Váš dům
nebo nosnou zeď stejně, jako se Vy
můžete opřít o náš konstrukční team.
Se systémem Pavillion se přizpůsobíme
stávající dispozici bazénu a domu s
ohledem na funkčnost, praktičnost i
estetiku.

www.voeroka.de

Přístupové a větrací prvky budou
umístěny podle Vašeho přání, kde i
nadále můžete celou halu otevírat dle
libosti.

CARAT-SPA
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Zastřešení pro vířivé vany a spa

To správné vylepšení Vašeho whirlpoolu

Vířivá vana spolu s CARATSPA vytvoří wellness oázu
ve Vaší zahradě
CARAT-SPA poskytuje se svými
svislými stěnami maximální vnitřní
prostor.

www.voeroka.de

Prostřední díly jsou plně otevíratelné
do stran zastřešení, ale i dveře
v bočních stěnách Vám umožní
pohodlný vstup.

Zastřešení na míru pro váš wellness

S tímto systémem Vám splníme všechna přání

Rund, Saphir a Sublim jsou
ideálním řešením pro Vaši
vířivou vanu

WHIRLPOOL
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Vaší vířivou vanu na terase dokážeme
dokonale propojit s domem a zvětšením
zastřešení vytvořit příjemné celoroční
posezení.
Nádech nostalgie dokážeme pro Vás
připravit speciálně tvarovanou
konstrukcí zastřešení.

www.voeroka.de

Nevyčerpatelné kombinace provedení
umožňují maximální možnosti otevření
zastřešení a tím nabízí velký prostor k
relaxaci.

ATYP

www.voeroka.de
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Zastřešení na míru

Kde se jiní vzdávají, my najdeme řešení

Podívejte se sami, co je možné

ATYP
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Speciální konstrukce Vöroka

Ostatní
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Další dokonalé výrobky z Vöroky

Pro restaurace, hotely, auta, terasy a balkóny...

Naše síla:
Zvládneme cokoliv, kromě ... .

www.voeroka.de

Made in Baden-Württemberg!
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Vöroka nabízí nejrozsáhlejší program systémů zastřešení!
Vše z jedné ruky: poradenství, plánování, výrobu a montáž

Od roku 1964, kdy byla ﬁrma Vöroka založena
se specializuje na zakázkovou výrobu systémů
zastřešení bazénů a dalších prostor. Vše
je vyráběno na míru dle přání zákazníků.
Díky důslednému vývoji produktů bylo dosaženo
nejrozsáhlejšího programu zastřešení, který
dnes trh nabízí.
Nejmodernější vybavení výrobních hal a vysoce vyškolený a neustále vzdělávaný
personál zajišťuje nejen sériovou, ale i
zakázkovou a jinak specializovanou výrobu
v nejvyšší kvalitě.

Made in Germany
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Důvěřujte více jak 50-ti letům mezinárodních zkušeností!

ÜBERDACHUNGS - SYSTEME
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Gewerbestraße 4-6
D - 75031 Eppingen
Telefon +49 (0) 72 62 - 80 87
Telefax +49 (0) 72 62 - 12 34
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Využijte všech možností na jednom místě.
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Tel. +420 233 352 821
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