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Typová zimní zahrada Madeira 
Typová zimní zahrada Madeira je prosklená konstrukce

s kombinovanou skleněnou střechou (sedlová střecha zakonče-
na třemi rovnostrannými trojúhelníky). V základním provedení se
dodává v půdorysu ca 3720 x 3980 mm, výška v nejvyšším bodě
je 3070 mm a podchozí výška je 2200 mm.

Typová zimní zahrada Madeira je rozšiřitelná pomocí metro-
vých modulů až do rozměru 6720 x 3980 mm.

Madeira mini je modifikace zimní zahrady madeira s rozmě-
ry 2760 x 3980mm.

Madeira bella je typová zimní zahrada s ozdobnými prvky.

Typová zimní zahrada Toscana 
Typová zimní zahrada Toscana je prosklená konstrukce s pul-

tovou střechou s minimálním sklonem. Rozměry Typové zimní
zahrady Toscana jsou 3016x3016 mm, výška v nejvyšším bodě je
2535 mm. Typová zimní zahrada Toscana je rozšiřitelná jednotli-
vými moduly až do rozměru 3016x 6856 mm.

Typová zimní zahrada Riviera 
Typová zimní zahrada Riviera je prosklená konstrukce s pul-

tovou skleněnou střechou. V základním provedení se dodává
v půdorysu cca 3016 x 4000 mm, výška v nejvyšším bodě je
3080 mm.

Typová zimní zahrada Riviera je rozšiřitelná jednotlivými
moduly až do rozměru 3016 x 6856 mm.

Typové zimní zahrady vyvinula společnost AZ Ekotherm ve snaze přiblížit nabídku zimních zahrad nejširší veřejnosti. Jedná se
o stavebnici umožňující zjednodušení výroby a montáže na straně jedné a maximální variabilitu na straně druhé. 

Moduly typové zimní zahrady jsou panely jednotného rozměru 960 x 2200 mm tvořené dřevěným rámem a zasklívací jednot-
kou, na kterých jsou usazeny střešní krokve, u typu Riviera dále pak boční trojúhelníkové a lichoběžníkové panely. Vlastní dřevěné
prvky jsou vyrobeny z lepených dřevěných hranolů spojovaných vruty na dvojitou perodrážku. Zasklívací jednotka je provedena
v různých variantách. Systém umožňuje pevné zasklení, otvíravě-sklopný panel, sklopný panel, posuvně-výklopné dveře, vedlejší
vchodové dveře a pevně zasklenou jednotku s ventilátorem.

Zasklení zimní zahrady je provedeno dvojskly s koeficientem prostupu tepla U=1,1 Wm2/K. Střešní dvojskla jsou z vnitřní strany
osazena bezpečnostním sklem Connex.

Konstrukce je sestavena na přípraveném základu a kotvena do stávajících stavebních konstrukcí. Kotvení je provedeno speciál-
ními šrouby přímo do materiálu konstrukce. Další velkou výhodou typové zimní zahrady je velmi krátký termín montáže (montáž
typové zimní zahrady proběhne během jednoho až dvou dní) přímo na připravený základ. Požadavky na stavební připravenost jsou
minimální, neboť zahrada je kotvena speciálními šrouby přímo do zdiva a betonu. Cena typové zimní zahrady vychází cca o 30%
výhodněji nežli u zakázkové výroby srovnatelných parametrů a rozměrů. V současné době je dodáváno 8 základních typů zimní
zahrady Riviera, rozšiřitelných až o 3000 mm, 4 základní typy Madeiry a 4 základní typy zimní zahrady Toscana.



Stavba typové zimní zahrady Riviera za 48 hodin

Pondělí 8.00 hod, příjezd na stavbu, zahájení stavby typové zimní zahrady Riviera.

Pondělí 10:30 hod, první svislé stěny už stojí.

Úterý 17:00 hod, předání hotové zimní zahrady.

Varianty modulů

Pevné zasklení

Sklopný prvek

Posuvně-sklopný prvek

Otvíravě-sklopný prvek

Vedlejší vchodové dveře

Pevné zasklení s ventilátorem

Společnost AZ Ekotherm působí již téměř 10 let na českém trhu v oblasti eurooken, vchodových dveří a zimních zahrad.
Moderní vlastní výroba v oblasti tradiční pro zpracování dřeva v Šumperku je vybavena špičkovou technologií. Díky zkušenému
týmu odborníků, který  neustále pracuje na inovaci výrobků může společnost AZ Ekotherm nabízet svým zákazníkům již celou
škálu typových i atypických zimních zahrad. V současné době je AZ Ekotherm největším výrobcem dřevěných zimních zahrad
v České republice.



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


