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Léto po celý rok vám poskytne správně navržená a realizo-
vaná zimní zahrada. Při posezení s přáteli u skleničky dobrého
vína se oživí vzpomínky na příjemné chvíle strávené na dovole-
né. Atmosféru středomoří či tropů pomůžou vykouzlit subtro-
pické či tropické rostliny bující v zimní zahradě. I deštivý listopad
se promění v letní pohodu a ani pohled přes sklo na sněhové
závěje z příjemného tepla zimní zahrady se nikdy neomrzí..... 

Zimní zahrada pro každého zákazníka, to je krédo spole-
čnosti AZ Ekotherm. Variabilní systém vycházející z principu
EUROOKEN dovolí navrhnout a postavit jak rozsáhlé, tvarově

komplikované zimní zahrady a zastřešení bazénů pro nejnáro-
čnější zákazníky, tak příjemné a cenově dostupné posezení pro
mladé rodiny či seniory. Pro přiblížení komfortu zimní zahrady
ještě širší klientele začala společnost AZ Ekotherm od roku 2004
vyrábět typové zimní zahrady Riviera, Madeira a Toscana.
Technologie opakovaných typových prvků umožnila snížit ceno-
vou hranici na minimum.

Moderní výroba je základem zimní zahrady pro spokojeného
zákazníka. Moderní výrobní závod v oblasti tradiční pro zpraco-
vání dřeva v Šumperku, je vybaven špičkovými technologiemi
pro výrobu dřevěných eurooken a zimních zahrad. 

➢ Dřevo - přírodní a klasický stavební materiál je základním
konstrukčním prvkem. Třívrstvé lepené dřevěné lamely v pro-
vedení smrk, borovice, dub a tropické meranti jsou profesio-
nálně zpracovávány a povrchově upravovány dvouvrstvým
akrylátovým nátěrovým systémem špičkové kvality Glasurit. 

➢ Izolační dvojsklo s koeficientem tepelné prostupnosti 
1,1 W/m2K je při realizaci zimních zahrad samozřejmostí.

➢ Perfektní ochranu před nepřízní počasí zajištují střešní systé-
my Guttmann s dvojitým těsněním proti vlhkosti.

➢ Celoobvodové kování zvyšuje bezpečnost objektu a zajišťuje
snadnou manipulaci.



Komplexní služby při dodávce zimních zahrad jsou ve spo-
lečnosti AZ Ekotherm samozřejmostí. Dodávky zimních zahrad
obsahují veškeré služby zákazníkovi. Spolupracujeme při návrhu
vhodného řešení zimní zahrady pro daný dům a okolí i na zpra-
cování technických podkladů, případně podkladů pro stavební
povolení. Samozřejmostí je dodávka na klíč včetně přesného
zaměření, výroby, montáže a klempířských prací. Na přání
zákazníka je možné realizovat i zednické práce a stavební
řemesla.

Téměř 10 let působí AZ Ekotherm na českém trhu. Za
tuto dobu realizoval celou řadu zimních zahrad v různých roz-
měrech a provedení. Získané zkušenosti jsou zárukou spoko-
jenosti pro budoucí zákazníky. Společnost sídlí v Praze 10 
- Uhříněvsi a její pracovníci jsou připraveni vyjít vstříc všem
zájemcům o zimní zahrady. Specializované týmy montérů pod
vedením zkušených šéfmontérů provedou montáž zahrad
rychle a odborně. Vlastní výrobní závod v Šumperku je záru-
kou toho, že dodávka bude provedena v dohodnutém čase
a kvalitě.

Okna, vchodové dveře a garážová vrata jsou dalšími
výrobky společnosti AZ Ekotherm. Postavte svůj dům v jednot-
ném stylu se společností AZ Ekotherm.
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Přátelství 79, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, Telefon: 267 712 893, Fax: 267 712 892, E-mail: praha@azeko.cz, www.azekotherm.cz

Praha 9, Náchodská 757, Telefon/fax: 281 924 974, E-mail: hopo@azeko.cz

Praha 6, Evropská 157/46, Telefon/fax: 220 562 180, E-mail: evropska@azeko.cz

Hradec Králové, Habrmanova 204, Telefon/fax: 495 522 210, E-mail: hradec@azeko.cz

Šumperk, Zábřežská 68, Telefon/fax: 583 215 309, E-mail: sumperk@azeko.cz

Olomouc, Dolní Novosadská 34, Telefon/fax: 585 432 775, E-mail: olomouc@azeko.cz


