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Veškeré foto je ilustrativní.
ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151

BIOKLIMATICKÁ 
HLINÍKOVÁ 
PERGOLA SE 
SAMONOSNOU 
KONSTRUKCÍ

Elegantní a praktický stínicí střechový systém tvořený lamelami 
z  extrudovaného hliníku, které jsou otočné, aby bylo možno 
dosáhnout potřebného stupně stínění nebo nezbytné ventilace.
Za deště odvádějí vodu k podpěrám ukryté odvodňovací kanálky. 
PROPERGOLA poskytuje elegantní a jednoduchý design konstrukcí, 
jenž nenaruší styl žádné – ani tradiční, ani současné budovy a který 
umožňuje nátěry v plném rozsahu barevných odstínů RAL.
Přednosti:
- Otočné lamely poskytují ochranu před sluncem a zajišťují 

potřebnou ventilaci a ochlazování;
- Zahrnuje specifický odvodňovací systém;
- Snadné užívání;
- Nehlučná manipulace;
- Vysoce kvalitní pokrytí;
- Dodatečná nástavba nad sběračem vody;
- Jednoduchá údržba, trvalé materiály;
- Umožňuje přidat osvětlení, ozvučení, systém vytápění,  

zasklení a senzory na déšť, sníh a slunce;
- Automatika PROPERGOLA a sOmfy;
- Motorový pohon;
- Max. možné zatížení sněhem – do 160 kg/m2;
- Max. možné zatížení větrem – do 179 km/h.

RAL
barvy

LED osvětlení 
v rámu

Zasklení 
v rámu

Screenová  
clona

Vytápěcí 
lampy

Senzor deště 
a sněhu
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TECHNICKÉ 
ÚDAJE

MOTOR

LAMELA

ODTOK

HRANA SE 
SBĚRAČEM VODY

PODPĚRA

Možnost řízení dálkovým ovládáním 
nebo tlačítkem

1. Zesilující profil

2. Nosný profil se 
sběrem vody

3. Lamela

4. Podpěra

Možnost znásobení pergol za 
účelem pokrytí větších ploch

4500 mm
Maximální šířka

4500 mm
Maximální šířka
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SKLÁDACÍ 
A POSUVNÉ 
OKENNÍ 
SYSTÉMY 
(bezprofilové 
zasklení)

PROPERGOLA nabízí systém bezprofilového panoramatického 
zasklení s velmi širokým uplatněním v oblasti stavebnictví:
Pro exteriéry:
- zasklení balkonů, hotelů, restaurací, obchodů, kaváren, bazénů, 

teras, verand aj.;
Pro interiéry:
- vnitřní přepažení kanceláří a velkých místností, konferenční sály, 

vnitřní přepažovací stěny a konstrukce.

Předností těchto systémů je, že během jejich instalace nedochází k 
narušení vnějšího vzhledu budovy. Tyto systémy jsou bez vertikálních 
profilů, což zase nenarušuje váš výhled. 

Ochrana před větrem a deštěm.

Snižuje hluk o 10-12 dB.

Užijte si slunce v každém ročním období.
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DRUHY 
SKLÁDACÍCH 
A POSUVNÝCH 
OKENNÍCH 
SYSTÉMŮ 
(bezprofilové 
zasklení)

Posuvný systém
Posuvný systém má pětikanálovou nebo čtyřkanálovou drážku, přičemž 
každé křídlo se pohybuje v samostatném kanálu. Křídla se při otevření mohou 
poskládat na obou stranách tak, že se seřadí naplocho za sebou. Posuvný 
systém má spodní vedení a může být vyroben ve dvou variantách – s výškou 
drážky 5 mm (pro podniky a verandy) a s výškou drážky 40 mm (pro balkony). 
Max. šířka jednoho křídla je 1000 mm a max. výška jednoho křídla je 3000 mm. 
U pětikanálových drážek jsou okenní tabule 10 mm (tvrzené), u čtyřkanálových 
drážek se používá izolační sklo. Skla mohou být v jiné barvě než bílé.

Skládací systém
Skládací systém se skládá ze spodní a horní nosné drážky, po nichž se 
křídla pohybují. Na koncích je systém ohraničen koncovými bočními profily. 
Každé okenní křídlo má 4 ks dvojitých koleček, díky kterým se po drážkách 
pohybuje. Mezi skla se vkládají těsnění ve tvaru H, která místnost chrání před 
deštěm, prachem, větrem a současně nepřekážejí ve výhledu díky tomu, že 
jsou průhledná. Skleněné křídlo, které se nachází vedle bodu pro seskládání 
okenních křídel, se otevírá na 90“ a vedle něho se ostatní křídla seskládají. 
Max. šířka jednoho křídla je 800 mm a výška 3000 mm. Okenní tabule jsou 
desetimilimetrové tvrzené nebo izolační.

Závěsný systém
Tento systém se od standardního skládacího liší v tom, že má horní vedení (má 
drážku pouze v horní části), proto se nazývá závěsný. Specifické je na tomto 
systému to, že křídla se pohybují pouze po horní vodicí drážce, což ji činí 
vhodnou pro takový typ zasklení, kde se předpokládá intenzivnější pohyb lidí. 
Závěsný systém zasklení je vhodný pro podniky, obchody, verandy, bazény 
aj. Skla, která se pro tyto druhy systémů používají, jsou 10 mm (tvrzená).
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POSUVNÁ 
VERTIKÁLNÍ 
SKLENĚNÁ 
BARIÉRA

Posuvná vertikální skleněná bariéra patří mezi nejnovější systémy, 
které v  sobě zahrnují pohodlí a precizní design. Systém můžeme 
označit jako 3 v  1 – slouží současně k  větrání, přehrazení i jako 
parapet.
Skla se uchycují v hliníkových profilech. Pro tento systém se používají 
tvrzená skla o tloušťce 8 mm nebo izolační sklo, přičemž skla mohou 
mít různou barvu.
Možnost izolačního skla.
Rozměr skel:
- max. šířka – od 1000 mm do 4000 mm, max. výška – 3000 mm.
Přednosti:
- Snadné užívání;
- Nehlučná manipulace;
- Vysoce kvalitní pokrytí;
- Jednoduchá údržba, trvalé materiály;
- Automatika PROPERGOLA a sOmfy;
- Motorový pohon.
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STÍNICÍ 
OTEVÍRATELNÉ 
SYSTÉMY 
– ŽALUZIE 
(slunolamy)

Otevíratelné stínicí systémy efektivně zabraňují přehřívání budov 
způsobenému slunečním svitem. Snižují potřebu klimatizace a tak 
šetří energii, přičemž garantují pohodlí ve vnitřních prostorách. 
Rozšiřuje se tak užitná plocha kolem oken budovy a současně 
se dosahuje efektivní ochrany před přímým slunečním svitem 
a spolehlivé bariéry před hlukem. Variabilita upevňujících prvků 
a speciálně projektované profily umožňují složité a individualizované 
architektonické koncepce a odvážná řešení, přičemž poslední 
úspěchy jsou spojeny s dodatečným diodovým osvětlením 
u žaluzií tak, aby večer každá budova byla osvětlená rozličným, 
individualizovaným způsobem.
Otočné slunolamy od PROPERGOLA nacházejí široké využití na 
zavěšených fasádách a budovách s velkými skleněnými plochami, 
jako jsou obchodní centra, letiště, nemocnice, hotely, obchody, 
veřejné budovy, kancelářské budovy, čerpací stanice, vzdělávací 
instituce apod. Nabízejí se ve dvou variantách – vertikální 
a horizontální.
Max. šířka vertikálních systémů – 3000 mm, max. výška – 3000 mm.
Max. šířka horizontálních systémů – 2000 mm, max. výška – 3000 mm.
Přednosti:
- Snadné užívání;
- Nehlučná manipulace;
- Vysoce kvalitní pokrytí;
- Jednoduchá údržba, trvalé materiály;
- Automatika sOmfy;
- Motorový pohon;
- Odolnost vůči větru.
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TECHNICKÉ 
ÚDAJE

Možnost dálkového nebo 
tlačítkového ovládání

Lamela
Nosná hrana
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KONTAKTY
KERANOS s.r.o. 
Nové Sady 87 
595 01 Velká Bíteš 
Česká republika

IČ: 04453905 
DIČ: CZ04453905

Provozovna:
část Janovice  
Kpt. Jaroše 256  
595 01 Velká Bíteš  
Česká republika

E-mail: 
info.cz@propergola.eu – zastoupení ČR 
info.ie@propergola.eu – zastoupení Irsko
Telefon:  
+420 702 138 060 
+420 606 180 369
Web: www.propergola.eu

Prodejní centrum Praha
U Mototechny, 251 62 Tehovec (Říčany u Prahy)
exit č.12 z D1, dále sjezd 300 m před Mukařovem 
tel.: 840 810 810

Prodejní centrum Brno
Holubice 298, 683 51 Holubice (u Brna), D1 - exit 210 
tel.: 840 810 810

Prodejní centrum Hradec Králové
obec Sadová 130, 503 15 Sadová
směr z HK po silnici E442 na Jičín (za čerpací stanicí), tel.: 607 444 333


