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Chcete být venku 
a zároveň uvnitř! 
Proč si vybírat?

Ať prší, ať fouká, ale nikdy 
nenechte ať vás to omezuje. 

... takový svobodný prostor,
který si přizpůsobíte sami sobě:                  
bioklimatická pergola 

Terasa, dětský koutek, prostor pro večeři pod 
hvězdami, tiché místo pro odpočinek…
Biossun pergola s otočnými lamelami až o 176°, 
kde je vaším limitem pouze obloha, protože vy 
sami si regulujete množství slunečního svitu a 
klima pod pergolou. Rozhodnutí záleží na počasí 
a vaší náladě.

Chcete být venku 
a zároveň uvnitř! 
Proč si vybírat?

Ať prší, ať fouká, ale nikdy 
nenechte ať vás to omezuje. 

... takový svobodný prostor,
který si přizpůsobíte sami sobě:                  
bioklimatická pergola 

Terasa, dětský koutek, prostor pro večeři pod 
hvězdami, tiché místo pro odpočinek…
Biossun pergola s otočnými lamelami až o 176°, 
kde je vaším limitem pouze obloha, protože vy 
sami si regulujete množství slunečního svitu a 
klima pod pergolou. Rozhodnutí záleží na počasí 
a vaší náladě.

... takový svobodný prostor,
který si přizpůsobíte sami sobě:

Terasa, dětský koutek, prostor pro večeři pod
hvězdami, tiché místo pro odpočinek...

Pergola s otočnými lamelami až o 176°,
kde je vaším limitem pouze obloha, protože 
vy sami si regulujete množství slunečního 
svitu a klima pod pergolou.

Rozhodnutí záleží na počasí a vaší náladě.

pergola s otočnými lamelami
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Milujete 
opalování?

Vpusťte si pod 
pergolu sluníčka, 
kolik budete chtít.

Vpusťte si pod 
pergolu sluníčka,
kolik budete chtít.
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BIO 120 
Vytvořte si nový 

Chcete pokoj navíc?
Není nic jednoduššího.

18 možných kombinací

m
ax 3550 m

m

max 5050 mm

Váš osobní výběr
Dostupné v 5ti barevných 
provedeních s elegantní 
matnou povrchovou 
úpravou.
Jednobarevné bílé 
provedení lamel s lesklým 
povrchem k dosažení 
maximální světlosti pod 
pergolou.

ČISTĚ BÍLÁ
RAL 9010 MGV

HLINÍKOVĚ ŠEDÁ
RAL 9007 MGV

ANTRACITOVĚ ŠEDÁ
RAL 7016 MGV

SÉPIOVĚ HNĚDÁ
RAL 8014 MGV

ŠEDO - BÉŽOVÁ
RAL 1019 MGV

ČISTĚ BÍLÁ
RAL 9010 B

Jednobarevné 
provedení lamel

2 950 mm 3 250 mm 3 550 mm

užitná plocha (m²)

2 950 mm 8,7 9,6 10,5

3 250 mm 9,6 10,6 11,5

3 550 mm 10,5 11,5 12,6

3 850 mm 11,4 12,5 13,7

4 150 mm 12,2 13,5 14,7

5 050 mm 14,9 16,4 17,9

Max. výška sloupu 2 700 mm
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Dva typy instalace!

 Bio 120 Illot 

Volně stojící   

 BIO120 Façade 

Ukotvení do 
fasády

Volně stojící 
konstrukce nebo 
ukotvení do fasády?
BIO120 pergola může
být přizpůsobena
vašim požadavkům.
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 Bio 120 façade avec store 

Představte si novou 
expozici! 
Rozsviťte světla pro nádherné 
efekty...
Vaše pergola, váš styl!

Profily pro bodové osvětlení 
3 nebo 4 bodové osvětlení podle rozměru

Zipsun® rolety
Díky spojení harmonie

a funkčnosti jsou vertikálně
zatahovací rolety dálkově

ovládány pouhým stisknutím
ovladače. Jsou vyráběny

v široké škále vzorů a tkanin.



Veškeré foto je ilustrativní.
Ceny jsou bez DPH. ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151

    pergoly
 s otočnými lamelami

    pergoly
 s otočnými lamelami

Řekněte ano 
nevšedním 
doplňkům!
Ano většímu pohodlí,                  
ano většímu prostoru,                 
ano příslušenství do 
každého počasí!

Dešťový a větrný 
senzor

V případě nečekaného deště 
systém přijímá příkazy ze senzoru 

a automaticky lamely uzavře. 
Naopak Biossun větrný senzor, 

který je nastavitelný na sílu větru 
od 50 km/h, lamely automaticky 

otevře, aby vítr pergolu 
nepoškodil.

Dálkové ovládání & 
Smartcontrol®  

Použijte dálkové ovládání nebo 
Biossun SmartControl® aplikaci 

pro chytré telefony a tablety pro 
otáčení lamel, zapínání a vypínání 

osvětlení, vytahování a zatahování 
rolet.
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180BIO

 NEKONEČNĚ PŘIZPŮSOBIVÝ 
ZPŮSOB ŽIVOTA
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S doplňky a příslušenstvím, které nabízejí nekonečné možnosti, lze 
bioklimatickou pergolu BIO 180 přizpůsobit svým potřebám, svým 
dnům i ročním obdobím.
Zapomeňte na špatné počasí a žijte způsobem, který vám vyhovuje, 
v prostoru s příjemným klimatem. Jediná omezení Biossun jsou ta, 
která jste si sami nastavili…

10
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1

300

INSTALACE: BUĎ DO STĚNY NEBO 
VOLNĚ STOJÍCÍ S JEDNODUCHÝM 
NEBO DVOJITÝM OTEVÍRÁNÍM

BAREV A POVRCHOVÝCH 
ÚPRAV PRO LAMELY I 
KONSTRUKCE
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6 METRŮ ČISTÉ A 
STYLOVÉ LINIE 

AŽ
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230BIO
KDE SVĚTLO JE ZDROJEM
INSPIRACE

15
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V bioklimatické pergole BIO 230 lze díky jejím různorodým 
světelným efektům vytvářet tu správnou kulisu pro všechny 
vaše mimořádné chvíle. Tlumená, elegantní nebo
prosvětlená… Zvolte si barvu okamžiku, který chcete 
prožít.

16



Veškeré foto je ilustrativní.
Ceny jsou bez DPH. ČR: 840 810 810 | SK: 0850 150 151

    pergoly
 s otočnými lamelami

1 INSTALACE: BUĎ DO 
STĚNY NEBO VOLNĚ 
STOJÍCÍ S
JEDNODUCHÝM NEBO 
DVOJITÝM OTEVÍRÁNÍM 1 PLNĚ

INTEGROVANÝ
SYSTÉM OSVĚTLENÍ

17
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350 BAREV A POVRCHOVÝCH 
ÚPRAV PRO LAMELY I 
KONSTRUKCE,
STEJNĚ TAK JAKO VOLBA 
ARCHITEKTONICKÝCH 
BAREV

7 METRŮ ROZPĚTÍ AŽ 

18
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ZIPSUN® žaluzie

Sluneční 
clona

Screenová 
stěna

Posuvné 
skleněné stěny

Bioklimatické lamely 
s plochým dnem

Profily pro
bodové osvětlení 

BIO 180

Díky spojení harmonie a funkčnosti jsou 
naše vertikálně zatahovací žaluzie
dálkově ovládány pouhým stisknutím.
Jsou vyráběny v široké škále vzorů tkanin.

Dokonalým způsobem, jak se ochránit 
před září zapadajícího slunce, je hliníkový 
sluneční systém ve vámi zvolené barvě, 
který je doplněn žaluziemi anebo výplněmi 
v horní části konstrukce.

Konstrukci pergoly můžete doplnit hliníkovým 
screenovým stěnovým systémem, lakovaným 
vámi vybranou barvou, a zajistit si tak více 
intimity, a ochranu před pohledy zvenčí.

Posuvné skleněné stěny jsou provedeny 
z 10 mm tvrzeného skla. Díky své 
jednoduchosti a lakované povrchové úpravě 
je systém posuvných stěn v harmonii 
s konstrukcí. Sluší všem architektonickým 
stylům, přičemž budí příjemný dojem   
volnosti  a krásného výhledu.

Udržováním stejných návyků při 
přirozeném větrání a ochraně 
před počasím, dávají tyto lamely 
vaší pergole jiný vzhled, až do 
maximálního rozpětí 4,5 m.

Hliníkový profil, ve vámi zvolené barvě, 
obsahuje 3 nebo 4 bodové osvětlení
(podle rozměru). Vhodné k posílení hlavního 
osvětlení.

23
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Větrný a 
dešťový 

senzor

 Integrované bodové 
osvětlení BIO 230

Květináče

Osvětlení LED 
páskem

Zimní ochrana

V případě nečekaného deště, vyšle 
Biossun rain detector signál a systém 
automaticky uzavře lamely. Obdobně pak 
Biossun wind detector, nastavitelný na 
sílu větru 50 km/h a výše, bude otevírat 
lamely, aby vítr pergolu neodnesl.

Tento systém, upevněný ke sloupkům, 
drží svou váhou konstrukci, čímž odpadá 
technická náročnost na montáž kotvení. Jsou 
vyrobeny z hliníku ve vámi vybrané barvě.
Lze je naplnit hlínou a rostlinami.

Ideální jako světelná dekorace. 
Intenzitu osvětlení typu RGB 
(červená, zelená, modrá) a jejich 
varianty  lze měnit pomocí dálkového 
ovládání.

Stylové prostorové osvětlení 
zabudované do nosníků pergoly je 
vybaveno výkonnými LEDkami. Tato 
světla lze nastavit také vertikálně a to 
pomocí dálkového ovládání Biossun.

Řešení zimní ochrany minimalizuje vlivy příchozího studeného 
vzduchu a uzavírá vaši bioklimatickou pergolu proti 
povětrnostním živlům. Hliníkové profily pergoly, lakované ve 
vámi vybraném odstínu, jsou navrženy jako
hliníkovo-polystyrenové sendvičové panely. Toto příslušenství 
je ideální pro každoroční využití.

26

Dálkové ovládání 
& Smartcontrol®

Použijte dálkové ovládání nebo Biossun 
«SmartControl» aplikaci pro chytré telefony 
a tablety pro otáčení lamel, zapínání a 
vypínání osvětlení, vytahování a zatahování 
žaluzií.
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ZIPSUN ® SCREENOVÉ ROLETY (MOŽNOST ZASTÍNĚNÍ 1 AŽ 4 STRAN)

1 NEBO 2 HLINÍKOVÉ PROFILY S 3 NEBO 4 BODOVÝMI SVĚTLY (DLE VELIKOSTI)

JEDNODUCHÁ

max 6 100 mm

m
ax
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50

0 
m

m
 

UKOTVENÍ DO FASÁDY

HLINÍKOVÝ PROFIL S 3 BODOVÝMI SVĚTLY HLINÍKOVÝ PROFIL S 4 BODOVÝMI SVĚTLY

VOLNĚ STOJÍCÍ KONSTRUKCE

max 6 100 mm

m
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00
 m

m

DVOJITÁ
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1 NEBO 2 HLINÍKOVÉ PROFILY S 3 NEBO 4 BODOVÝMI SVĚTLY (DLE VELIKOSTI)

UKOTVENÍ DO FASÁDY

ZIPSUN SCREENOVÉ ROLETY (MOŽNOST ZASTÍNĚNÍ 1 AŽ 4 STRAN)

OBVODOVÉ BODOVÉ OSVĚTLENÍ BODOVÉ OSVĚTLENÍ NA STŘEDU PROFILU

max 7 000 mm
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max 7 000 mm

DVOJITÁ
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VOLNĚ STOJÍCÍ KONSTRUKCE
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