
PERGOLA S HLINÍKOVOU KONSTRUKCÍ

VITALIA

• moderní způsob zastínění teras 
rodinných domů, předzahrádek 
kaváren a restaurací

• vytváří příjemný stín i v horkých 
letních dnech

• slouží jako ochrana před deštěm 

• zabraňuje proniknutí slunečních 
paprsků i do interiéru domu 

• chrání zahradní nábytek před vlivy 
slunečního záření a prodlužuje tak 
jeho životnost



VITALIA  ...dále o výrobku pergoly

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti 
o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. 
kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně 
technické podpory, naleznete na internetových stránkách www.climax.cz

» v nabídce jsou voděodolné 
PVC látky v základních 
barvách - bílá, béžová, šedá, 
nebo hnědá

» poloprůhledná látka v černé 
nebo bílé barvě za příplatek

LÁTKY KOTVENÍ

» zadní část pergoly se kotví 
pomocí konzol na stěnu, 
přední nosné stojky pak 
na betonové patky

» pevná hliníková konstrukce 
nesená v přední části stojkami 
se shrnovací střechou 

» výběr ze základních barev: 
bílá, stříbrná, béžovošedá, 
antracit a černá

» další barvy RAL za příplatek

KONSTRUKCE MEZNÍ ROZMĚRY

Provedení: šířka (cm) výsuv (cm) podchozí výška (cm)

» jednodílné 150 – 450 150 – 600 150 – 450   

» dvoudílné 300 – 900 150 – 600 150 – 450     

» trojdílné  450 – 1300  150 – 600 150 – 450

OVLÁDÁNÍ

» pouze motorické: 
 elektromotor 230 V ovládaný
 › řídící automatikou
 › dálkovým ovladačem
 › chytrým mobilním zařízením
  (systém TAHOMA)

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Terasy poskytují prostor pro odpočinek. Jsou oblíbeným místem pro setkání s rodinou a přáteli.
Pergola výrazně prodlouží sezónu na terase a poskytne ochranu před slunečními paprsky i dešťovými přeháňkami.

» pergolu je možné doplnit o:
 › čidlo slunce/vítr
 › dešťové čidlo

» čidla automaticky, v závislosti 
na počasí, dávají povel 
k zatažení / vytažení

» možnost volby integrovaných 
světel HDD LUX doplněných 
o stmívač
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