
 

  

 

 
 

Pod pergolu nevidí slunce ani sousedé 
 

Vsetín 29. července 2015 – V domě je horko, na zahradě na nás útočí slunce a pohledy zvědavých 
sousedů. Co s tím? Architekti doporučují schovat se do příjemného stínu pergoly. Vyrábějí se 
z lehkých a přitom vysoce odolných hliníkových profilů, nebo z kvalitního borovicového dřeva. Kam 
pergolu umístíme, záleží jen na nás. Ani nerovný terén není překážkou. Nosný systém musíme vždy 
pečlivě ukotvit k betonovým patkám nebo na stěnu. Výhodou pergol je, že jsou stabilnější, 
mnohem lépe odolávají poryvům větru a ochrání nás také před deštěm. Novinku v podobě 
bioklimatické pergoly s patentovanou sklápěcí střechou přináší na český trh výrobce CLIMAX. 
 
Bioklimatickou pergolu MED TWIST 
vyrábí vsetínský výrobce jako 
samostatně stojící systém. Jedná se 
o naprostou jedničku mezi 
pergolami. Střecha je tvořena 
patentovanými hliníkovými 
lamelami. Ty mohou být navíc 
vyplněny polystyrenem, což snižuje 
hluk z kapek deště až o 70 %. 
V uzavřené poloze utvoří lamely 
souvislou vzduchotěsnou a 
vodotěsnou plochu. Obvodový 
profil funguje jako žlab ke sběru 
vody stékající z lamel. Odvod vody ze žlabu je zajištěn skrze stojky.  Za hezkého počasí můžeme 
lamely otevřít pomocí dálkového ovládání až pod úhel 135 stupňů. Plynulý pohyb zajištují dva lineární 
motory. Otevíráním a zavíráním lamel regulujeme mikroklima pod pergolou. Celý systém lze volitelně 
doplnit o boční a čelní PVC průhledné nebo krycí látky, které nás ochrání před zvědavými pohledy 
sousedů. Bioklimatickou pergolu MED TWIST lze vyrobit v maximálním rozměru 9 x 7 metrů. 
 
CLIMAX má v Česku největší nabídku pergol s nosnou konstrukcí a bez nosné konstrukce. Všechny 
tyto systémy jsou naprosto bezúdržbové a český výrobce na ně poskytuje nadstandardní 4letou 
záruku. 
 

Chalupa s moderní duší 
Pergola BOGA je ideální pro stínění teras a zahradních 
posezení. Typické jsou pro ni obloukové podpěry, díky kterým 
působí lehce a vzdušně. Nahrazují podpěrné nohy, které by 
v některých případech mohly překážet. V době, kdy se pergola 
nepoužívá, je možné akrylovou látku stáhnout do ochranného 
boxu. 

http://www.climax.cz/med-twist?ps=42
http://www.climax.cz/med-twist?ps=42
http://www.climax.cz/pergoly-a-zimni-zahrady?z=2&ps=42&kalkulace=
http://www.climax.cz/pergoly-a-zimni-zahrady?z=2&ps=43&kalkulace=
http://www.climax.cz/boga?ps=42


 

  

 

 
 

Moderní minimalistické provedení pergoly MED 
QUADRA nás perfektně ochrání nejen před 
slunečním žárem, ale slouží rovněž jako ochrana 
před deštěm. Přední část se montuje do 
podlahy, zadní část se kotví na stěnu či jinou 
nosnou konstrukci. Celý systém se vyznačuje 
čistými hranatými tvary. Konstrukce může být 
složena až ze tří modulů, které umožňují zakrytí 
prostoru o délce až 12 metrů. Výhodou je, že i 
při spojení modulů je potah dodáván v celku a 
tedy stoprocentně voděodolný. O výsuv látky se 
stará trubkový motor umístěný v hnací hřídeli. 

  
U domu nebo v zahradě 
Pokud chceme rozšířit náš obytný prostor, postavíme pergolu k domu. Může fungovat jako venkovní 
jídelna, a to zejména v létě, kdy nejvíce oceníme rychlý přísun pití a jídla z kuchyně. Pergoly CLIMAX 
dobře poslouží i jako částečně krytý průchod mezi dvěma budovami. Naopak pergola stojící 
samostatně uprostřed zahrady nebo u bazénu bývá nejčastěji oázou soukromí pro nerušenou 
relaxaci. 
 

     
  
Revoluce ve vašem pohodlí 
CLIMAX vyrábí všechny pergoly v naprosto bezúdržbovém provedení s dlouhou životností. 
Bezúdržbová lehká konstrukce je vyrobena z velmi odolného extrudovaného hliníku s ocelovými 
výztuhami. Také ovládací mechanismy nám garantují maximum pohodlí a minimum starostí. Nosný 
systém nemusíme ošetřovat nátěry ani mazáním. Látky z akrylátových tkanin jsou vysoce kvalitní a 
zaručují dlouhotrvající stálost barev. Jsou naimpregnované, odolné proti plísním, nepropouštějí vodu 
a odpuzují špínu. Chod pergoly je bezhlučný. 
 
Více informací najdete na www.climax.cz. 
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