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SKYTRIUM
Bioklimatická pergola GARDA 

Bioklimatická pergola SKYTRIUM GARDA české výroby je ideálním doplňkem 
vaší zahrady, abyste mohli trávit maximum času venku. Spojuje několik funkcí – 
stínění, zastřešení s odvodem vody a regulovatelnou ventilaci. Pergola v zavřené 
poloze díky unikátnímu tvaru střešních profilů odvádí dešťovou vodu, a tak pod ní 
můžete pohodlně trávit čas i za nepříznivého počasí. Pergola je vyrobena z pevné 
hliníkové slitiny s komponenty z nerezové oceli, takže odolává povětrnostním 
vlivům. Její minimalistický design spolu s širokými možnostmi barevných 
kombinací zajistí, že zapadne do každé zahrady a pozvedne vaše bydlení.

  ventilace – přirozená výměna vzduchu pro dosažení komfortního prostředí 
pomocí řízeného natáčení střešních lamel

  ochrana před klimatickými vlivy – slunce, déšť, sníh

  stínění – regulace teploty a intenzity slunečního záření na terase při 
zachování světelného komfortu

  funkční řešení bez ohledu na orientaci pergoly ke světovým stranám –  
díky variabilnímu uložení střešních lamel u modelů GARDA a GARDA PLUS

ROZMĚRY max. 9 000 × 4 500 × 3 000 mm (š × h × v)

BARVA lakujeme ve vlastní certifikované práškové lakovně dle RAL, dekory

ZATÍŽENÍ 90 kg/m2

OVLÁDÁNÍ elektromechanické, dálkové

PŘÍSLUŠENSTVÍ dešťový senzor, integrované LED osvětlení, boční roletové krytí, zasklení

Otevřením lamel střechy začne v pergole  
proudit vzduch. Díky tomu se teplota pod pergolou 

pocitově sníží, i když je stejná, jako v okolním prostředí.

Víte, že…
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Umístění řídicí jednotky ve sloupu 
nenarušuje estetický dojem z pergoly.

Čistý design

Barvu konstrukce můžete díky širokému 
výběru barev sladit například s okny vašeho 
domu. Lakujeme v naší vlastní certifikované 
práškové lakovně. Pergola tak nenásilně 
zapadne do vašeho domova.

Variabilní vzhled 

Elektricky ovládané rolety nejen stíní před 
sluncem a poskytují soukromí, ale zároveň 
chrání proti větru, hmyzu i proti dešti.

Stahovatelné stínění
Díky LED osvětlení můžete pergolu pohodlně 
využít v jakoukoliv denní dobu. Intenzitu i spuštění 
regulujete pohodlně pomocí dálkového ovladače.

Využití i po setmění 

Lamely se natáčí v úhlu až 140 °, poskytují ochranu nejen 
před sluncem a deštěm, ale jsou odolné i proti sněhové 
zátěži. V případě nečekaných srážek lamely automaticky 
zavře dešťový senzor. Masivní zakončení lamel chrání vnitřní 
komponenty a mechanismy v pergole proti vodě. Zasklením 
bočních stran zvětšíte obytný prostor domu a získáte ještě 
lepší ochranu před povětrnostními vlivy.

Ochrana před sluncem a deštěm

Okap integrovaný v obvodovém profilu odvádí 
dešťovou vodu nosným sloupem pryč.

Minimalistický design
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PERGOLA NAVAZUJÍCÍ 
NA DŮM
Možnosti umístění pergoly

Zvětšete svůj domov o venkovní prostor, kde budete moci trávit čas se svými nejbližšími 
jak za horkých letních dnů, tak za nepříznivého počasí. Rozměry přizpůsobíme vašim 
potřebám, pergoly se dají i spojit, takže vznikne velkorysý kompaktní venkovní prostor.

Maximální délka jedné pergoly je 9 000 mm, 
ale pokud potřebujete větší prostor, můžete 

spojit více pergol dohromady v různých 
individuálních kombinacích.

Víte, že…
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ROHOVÁ PERGOLA
Možnosti umístění pergoly

Pergolu SKYTRIUM je možné ukotvit i přímo do domu. V takovém případě 
u menších rozměrů postačí jedna noha pergoly. Další konfigurace závisí jen 
na vašich individuálních požadavcích.

Bioklimatická pergola SKYTRIUM se 
přizpůsobí vašim individuálním potřebám co 

do rozměrů, designu i umístění.

Víte, že…
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SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ 
PERGOLA
Možnosti umístění pergoly

Pergola SKYTRIUM může stát i samostatně kdekoliv ji jen potřebujete a sloužit třeba 
jako posezení v klidu vaší zahrady nebo jako venkovní kuchyně. Díky propracované 
konstrukci, vysoce odolným profilům a kvalitním spojovacím komponentům je spolehlivě 
samostatně stojící.

Díky dvěma možnostem uložení střešních lamel 
přinášíme plně funkční řešení pro jakékoliv 

umístění pergoly - podle orientace lamel ke 
světovým stranám vám doporučíme model 

GARDA, nebo GARDA PLUS.

Víte, že…
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pro ještě větší pohodlí pod pergolou

STÍNĚNÍ
Boční roletové krytí spojuje funkci stínění, ochrany před povětrnostními vlivy, před hmyzem, 
a v neposlední řadě zajistí soukromí. Řídit je můžete pomocí dálkového ovladače. 

LED OSVĚTLENÍ
Díky LED osvětlení můžete trávit pod pergolou čas skutečně v jakoukoliv denní dobu. 
Intenzitu i spuštění osvětlení můžete regulovat pohodlně pomocí dálkového ovládání. 

ZASKLENÍ
Zasklením bočních stran pergoly se vám prakticky zvětší obytný prostor domu. Sklo chrání 
nejen proti dešti a větru, ale také pomáhá udržovat teplo.

VZORNÍK STÍNĚNÍ – Prvotřídní textilie Serge Ferrari
• spolehlivá ochrana proti dešti
• umožňuje výhled ven, ale zabraňuje pohledu dovnitř
• odolnost proti větru do 60 km/h
• široký výběr barev
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GRAFITOVÁ ČERNÁ

MOŘSKÝ JEŽEK LACHTAN LUNÁRNÍ POVRCH TUNDRA MISTRAL

MAKADAMSKÝ PŘÍRODNÍ KUPA PROTĚŽ MRAZIVÁ BÍLÁ

ŠEDÝ PEPŘ SANTÁLOVÉ DŘEVO SOPKA STÍN


