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Markíza vs. Pergola
Ako vybrať správne tienenie na terasu?
DOBA, KEDY BOL SLNEČNÍK JEDINÝM RIEŠENÍM, AKO SA NA TERASE CHRÁNIŤ PRED SLNKOM, JE
UŽ DÁVNO ZA NAMI. DNES MÁME OVEĽA VÄČŠÍ VÝBER. SPOZNAJTE AKTUÁLNE TRENDY V TIENENÍ
A NECHAJTE SA NIMI INŠPIROVAŤ. MODERNÉ MARKÍZY A PERGOLY VÁM ZARUČIA PRÍJEMNÉ CHVÍLE
ODDYCHU V POKOJNEJ RODINNEJ ATMOSFÉRE A NAVYŠE VYZERAJÚ NAOZAJ DOBRE.
UVAŽUJETE O MARKÍZE?
Markíza ochráni pred agresívnym slnkom, pred pohľadmi susedov a znesie aj jemné mrholenie. Je nenáročná
na montáž a pri zasunutí nezaberie takmer žiadne miesto. V období, keď ju nepoužívate, ju jednoducho stiahnete. Treba dbať na to, aby ste na konci sezóny nechali látku pred stiahnutím dokonale vysušiť a odstránili z nej
prípadné väčšie nečistoty. Predídete tak nepríjemnému
prekvapeniu v podobe plesní, znečistenia a zdeformovania látky pri opätovnom používaní.
AJ MARKÍZA MÔŽE BYŤ „INTELIGENTNÁ“
Pri ovládaní markíz sa čoraz častejšie využíva komfortný
motorický pohon. Trúbkový motor je skrytý v navíjacom
valci a je prakticky neviditeľný. Ak ste fanúšikom moderných technológii, určite vás poteší možnosť ovládať
markízu cez inteligentný systém riadenia domácnosti
napr. smartfónom alebo pomocou tabletu. Takto môžete
markízu ovládať prakticky z ktoréhokoľvek miesta, nastaviť čas stiahnutia alebo naopak vytiahnutia v presnú hodinu a deň podľa osobného scenára. Automatiku možno
doplniť o veterný, slnečný a dažďový senzor, vďaka
ktorému bude vaša markíza sama reagovať na zmenu
počasia.
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VYBRAŤ SI MÔŽETE NIELEN FARBU LÁTKY
Ak máte v predstave zafixovaný obraz bielej markízy s prúžkovanou látkou a volánom ukončeným vlnkou, máme pre
vás prekvapenie. Už dávno neplatí, že markíza musí byť
biela. Trendom sú farebné konštrukcie, ktoré môžu korešpondovať s fasádou alebo naopak, kontrastovať s ňou.
Jednoduchosť a čisté línie, týmto smerom sa dnes uberá
väčšina stavebníkov. Pri výbere textílie prevažujú jednofarebné látky bez vzoru a látky s jemným vzorom v jednom
odtieni. Používajú sa acrylové látky s ochranou proti UV
žiareniu a impregnáciou, vďaka ktorej sa na markíze nedržia nečistoty z ovzdušia.
SLNKO, VIETOR ANI DÁŽĎ VÁS NEPREKVAPIA
Ak chcete na terase tráviť viac času a byť chránení nielen
pre slnkom, ale aj pred dažďom, vhodným riešením je hliníková pergola s lamelovým tieniacim systémom. Hoci
počiatočná investícia je vyššia, určite sa oplatí. Nebudete
mať s ňou žiadne starosti, pretože nevyžaduje údržbu. Konštrukcia pergoly je vyrobená z kvalitných hliníkových profilov, odolných proti vplyvom počasia, a jej vzhľad zostáva
trvalo rovnaký.
PRÍJEMNE POD PERGOLOU
Veľkou prednosťou lamelových pergol v porovnaní s pevne
nadkrytou terasou je prirodzená cirkulácia vzduchu pod
pergolou, vďaka ktorej sa budete cítiť príjemne aj počas
sparných dní. Naklopenie hliníkových lamiel umožňuje
prevetrávanie a zároveň reguláciu intenzity prepusteného
slnečného žiarenia. Po zaklopení lamiel systém zabezpečuje ochranu proti dažďu. Odvodnenie je riešené odtokovým žľabom alebo priamo cez nohy podpornej konštrukcie,
teda nenarúša jej čistý dizajn.
Ďalším typom sú pergoly s látkou na báze PVC. Ak tienenie už nie je potrebné, látka sa jednoducho stiahne pod
hliníkovú striešku. Hlavnou výhodou takéhoto tienenia je,
že výrazne neznižuje svetlosť interiéru ani počas zimy.
Kombináciou s fasádnou markízou sa dajú prekryť aj bočné steny, čo je výhodné najmä pri veternom počasí.
RIEŠENIA PRISPÔSOBENÉ NA MIERU
Niektoré tieniace systémy, napr. Raincover, Ondula, Base je

možné namontovať aj samostatne na konštrukciu pripravenú zákazníkom. Pred stavbou podpornej konštrukcie odporúčame poradiť sa s dodávateľom tieniaceho systému, aby
boli splnené všetky potrebné požiadavky pre bezproblémovú montáž tienenia.
ČO ODPORÚČAME
Pergoly možno doplniť množstvom doplnkov pre zvýšenie
užívateľského komfortu. Automatické ovládanie spolu s inteligentnou riadiacou jednotkou zabezpečí, že vaša pergola
sa bude zatvárať a otvárať presne podľa vašich navolených
požiadaviek. Praktickým doplnkom je podsvietenie pergoly
LED svetielkami integrovanými priamo v profile, s možnosťou regulácie intenzity osvetlenia.
Ak ešte stále váhate, ktoré z riešení je pre vás najvhodnejšie, obráťte sa na profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami. V Lamellande vám navrhneme riešenie a tienenie
vyrobíme na mieru presne podľa vašej predstavy.
Viac o jednotlivých druhoch markíz a pergol nájdete na

www.lamelland.sk
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