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- 1995 zahájení výroby bazénových zastřešení

- vlastní vývoj výrobků, projekce, výroba, 
montáž, servis, celý cyklus pod kontrolou

- 2010 zahájení výroby terasových
zastřešení 

- počet zaměstnanců 500 
( z toho 400 ve výrobě ) 

- roční produkce více než 3000 zastřešení,
za dobu trvání více než 80 000 výrobků
na míru 

- export a montáž výrobků do více než 40 zemí světa 

- výrobní pobočky v Maďarsku a Slovensku

- 2021 vývoj a výroba eBIKE PIT STOP 



https://www.youtube.com/watch?v=1m-p1MlneTo
https://www.youtube.com/watch?v=LRNK6vqLHkM
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Z HISTORIE CYKLISTIKY
- 1813 / „Draisina“ / německý baron Karl Wilhelm Friedrich Christian 
Ludwig Drais von Sauerbronn, v roce 1818 učiněn patent
- 1839 / pedály / skotský kovář Kirkpatrick
- 1 polovina 19. století / pneumatiky / irský zvěrolékař John Boyd Dunlop
- 1933 / přehazovačka, galusky, rychloupínáky… dnešní podoba kola
- po roce 1945 / rozvoj automobilového průmyslu / kolo vyšlo z módy
- dvacáté první století / rozvoj technologií / elektroniky / první elektrokola     
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- V celé Evropě po roce 2021 vzrostl zájem o vyjížďky na kolech zhruba o 20 procent.

- Zároveň se mezi cyklisty výrazně zvýšil počet žen. 

- 16 mezinárodních dálkových cyklistických tras v celkové délce přesahující 70.000 km – to 

je mezinárodní síť s názvem EuroVelo propojující všechny země Evropy.

- V České republice je v současnosti více než 40 tisíc kilometrů cyklistických tras a budují se 

další.

- Centrum dopravního výzkumu uvádí, že se za rok 2020 pravidelným projížďkám věnuje téměř 

třetina obyvatel. Pro cesty do práce používá nyní jízdní kolo skoro každý desátý Čech. Lze 

prognózovat, že tento trend bude stoupat. 

- Budování multifunkčních / odpočinkových a dobíjecích zón podél cyklotras je významným 

programem, který umožňuje rozvoj tohoto odvětví dopravy a zároveň zvyšuje komfort aktivních 

obyvatel.  ŘEŠENÍM JE eBIKE PIT STOP.

CYKLISTIKA V EVROPĚ A ČESKÉ REPUBLICE

https://www.cdv.cz/
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MODULÁRNOST SYSTÉMU 
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MULTIFUNKČNÍ VÝBAVA 
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FOTOVOLTAICKÉ PANELY: 

- Vysoká odolnost proti mechanickému poškození

- Odolnost proti sněhovému zatížení až 5400 Pa 

- Odolnost proti rázovému větru až do 3600 Pa 

- Ochrana fotovoltaických článků je zajištěna Bypassovými 

diodami 

- FV panely jsou napojeny na baterie SOLAR box 5 KWh



MOŽNOSTI eBIKE PIT STOP 

- Nepostradatelný pro urbanistické 
plánování.

- Nadčasový tvar předurčuje eBIKE PIT 
STOP do městských i příměstských 
aglomerací, moderních sídlišť, ale i 
menších samostatných obcí a podél 
cyklistických tras. 

- Provoz může být spuštěn ihned po 
instalaci, díky své energetické 
soběstačnosti není potřeba budovat 
další nákladnou infrastrukturu.



- eBIKE PIT STOP je v každé variantě možné

brandovat jednotlivé části stánku

- Možnost brandování čelní a zadní panely na eBIKE

BOXU.

- K dispozici jsou informační tabule umístěné na

vnitřních i vnějších stánku.

- K dispozici je u varianty VISION TOUCH panel 17“ s

procesorem k vytvoření „informačního kiosku“ –

řízeného přes SIM kartu.

- Do počítače můžete nahrát libovolné informace o

vašem regionu, městě , oblasti, zajímavostech v

okolí, podnikatelských subjektech.

- Provozní náklady jsou minimální, v podstatě nulové.

eBIKE PIT STOP PŘINÁŠÍ PŘÍLEŽITOST



PIT STOP je zastávkových box určený pro závodníky F1. 
Zastavení v PIT STOPU může rozhodnout o pořadí v závodě. 



PIT STOP od společnosti ALUKOV je moderní podobou a alternací klasických 
zastávkových boxů F1. V dnešní době může zastavení v PIT STOPU rozhodnout o 

další kondici cyklisty a kondici jeho kola/elektrokola. 



DĚKUJEME ZA 

POZORNOST


