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KONTAKTY:

Infolinka: 0800 150 488
Tel.: 032/64 00 461,  mob. 0907 788 314
E-mail: predaj@lamelland.sk

Sídlo: Lamelland, s.r.o., Rybárska 1, 911 01 Trenčín

PERGOLY
TIENIACE 
SYSTÉMY PERGOL

www.lamelland.sk
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Posedenie v tieni
Miesto na oddych, relax, poobednú kávičku alebo len tak, na príjemné 
posedenie s priateľmi. Časy, keď sa pergoly používali len ako doplnok 
pre umiestnenie popínavých rastlín sú dávno za nami. Dnes sa pergoly 
využívajú oveľa kreatívnejšie.

Odkedy sa pergoly začali vo veľkej miere 
využívať aj ako ochrana pred slnkom a daž-

ďom, zlepšila sa aj ich kvalita. Dnes sa pergoly 
vyrábajú z rôznych materiálov, z ktorých každé 
má svoje pre a proti. Stačí si nájsť tú variantu, 
ktorá vám najviac vyhovuje.
pokiaľ preferujete prírodný materiál, pravdepo-
dobne sa rozhodnete pre drevenú pergolu. Hodí 
sa do každého prostredia, vyžaduje však pravidel-
nú starostlivosť . aby malo drevo dokonalý 
vzhľad, treba ho ošetrovať povrchovými nátermi, 
ktoré predstavujú ďalšie časové a finančné 
 investície naviac.

Hliníková pergola bez zbytočných 
starostí 
ak hľadáte materiál, ktorý má dlhú životnosť, 
je pre vás vhodným riešením hliníková pergola. 
Hoci počiatočná investícia bude vyššia, určite sa 
oplatí. nebude vám robiť žiadne starosti, pretože 
si nevyžaduje žiadnu údržbu. 
pergolové konštrukcie panoramica od spoločnos-
ti Lamelland s.r.o., sú vyrobené z kvalitných hliní-
kových profilov, odolné proti nepriaznivým 
vplyvom počasia a ich vzhľad zostáva trvalo 
rovnaký. tvar pergoly sa odvíja od potrieb in-
vestora. môže byť samostatne stojaca, umiestne-
ná vo voľnom priestranstve, alebo kotvená zad-
nou stranou v opornej stene. Hliníkovú pergolu 
môžete farebne zladiť s vaším domov. Výber 
farieb pri takomto type pergoly je naozaj široký 
a vyhovie všetkým požiadavkám. ponuka farieb 
obsahuje okrem raL farieb aj šesť imitácií dreva.

Výber tienenia
pokiaľ plánujete pergolu využívať naplno, bude 
treba vyriešiť jej zatienenie. ak sa nechcete ob-
medzovať ani zlým počasím, treba uvažovať 
o tieniacich systémoch, ktoré zároveň poskytujú 

aj ochranu pred dažďom. aké sú teda možnosti , 
výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov 
tienenia?
pri voľbe máte na výber z troch možností. prvou 
z nich je nadkrytie pergoly pevným materiálom. 
Výhodou tohto spôsobu je spoľahlivá ochrana 
pred dažďom, nevýhodou zase trvalé zakrytie 
vrchu a prípadne bočných stien pergoly, čo môže 
viesť k obmedzeniu účelu, na ktorý bola pergola 
pôvodne určená – pobyt na čerstvom vzduchu 
a kontakt s okolím. pri zastrešení nepriehľadným 
materiálom sa naviac zníži svetlosť pod pergolou. 
naopak, ak vyberiete priehľadný materiál, budete 
musieť uvažovať o dodatočnom tienení a ochra-
ne pred prehrievaním.

Pergoly s látkou
Druhou možnosťou sú pohyblivé tieniace systé-
my. Vyznačujú sa rozmanitosťou z hľadiska rieše-
nia, aj farebnosti. Väčšinou ide o látkové tieniace 
systémy, ktoré sa montujú samostatne na pevnú 
konštrukciu pergoly. ako tieniaci materiál sa 
používa pVc tkanina, špeciálne vyvinutá na tento 
účel. okrem toho, že musí byť dostatočne pevná 
a odolná, mala by zabezpečiť aj určitý stupeň 
ochrany pred ÚV žiarením. Hlavnou výhodou 
látkového tienenia je možnosť odokrytia pergoly 
v prípade, že tienenie už nie je potrebné. kombi-
náciou rôznych systémov sa dajú prekryť aj 
bočné steny, čo je výhodné najmä pri veternom 
počasí.

Lamelové tieniace systémy
alternatívou medzi pevným a látkovým prekry-
tím sú hliníkové naklápateľné systémy. Fungu-
jú na princípe naklápateľných lamiel, ukotvených 
v podpornej konštrukcii. ich naklápaním sa dá 
regulovať prestup svetla podľa potreby. tieniace 
lamely môžu mať rôzny tvar a veľkosť. pri úplnom 
zatvorení a dodržaní minimálneho montážneho 
sklonu je zaručená zároveň ochrana pred daž-
ďom. odvodnenie strechy je riešené odtokovým 
žľabom, alebo priamo cez nohy podpornej 
konštrukcie. 

Viac o jednotlivých druhoch nájdete  
na www.lamelland.sk

Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré 
z riešení je pre Vás najvhodnejšie, 

obráťte sa na profesionálov 
so skúsenosťami. V Lamellande Vám 

pergolu navrhneme a vyrobíme 
na mieru presne podľa toho, aké 

sú vaše predstavy a plány.


