PERGOLA VENTI

CZ

VPUSŤTE SLUNCE NA TERASU!
MULTIFUNKČNÍ BIOKLIMATICKÁ

PERGOLA VENTI

mutifunkční bioklimatická...
Výrobce kvalitního zastřešení Alukov a. s. Vám představuje unikátní a exkluzivní systém pro zastřešení terasy, multifunkční
bioklimatický systém PERGOLA VENTI. Díky statické odolnosti střechy vůči sněhu lze tento systém zastřešení terasy používat po
celý rok. Multifunkční bioklimatický efekt spočívá především v regulaci teploty a cirkulaci vzduchu ve vnitřním prostoru pergoly.
Teplotu lze regulovat několika na sobě navzájem nezávislými systémy. Otvíravou průhlednou střechou, polohovatelným stíněním
pod střechou, bočními přesuvnými stěnami a také boční screenovou roletou.
Průhledná střecha umožňuje otevření až 50% celkové plochy a řeší v horkém období odvětrání přehřátého vzduchu komínovým
efektem ven z terasy, přičemž je nasáván z okolí čerstvý vzduch. Naproti tomu skleníkový efekt zavřené střechy v chladném
období maximalizuje tepelné zisky v prostoru pergoly. Průhledná střecha zároveň umožňuje pronikání přirozeného světla na
terasu nebo přílehlých prostor domu. Použity jsou kvalitní a moderní materiály s dlouhou životností. Konstrukce je vyrobena
ze silnostěnných hliníkových profilů.
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PROČ SI VYBRAT
PERGOLA VENTI
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Zastřešení vyráběné na míru vaší terase.
Dálkově ovládaný rozsun střešních částí podporuje přirozenou ventilaci
vzduchu.
Integrovaný stínící systém je dodávaný ve variantě s elektrickým posuvem.
Variabilní konstrukce umožnuje dovybavení bočnímí přesuvnými stěnami
a dalšími doplňky, jako LED světelné pásky, screenové rolety a jiné.
Rychlá montáž, snadné objednání.
Masivní silnostěnné profily.
Provádíme odbornou montáž, systém je vhodný také pro dřevostavby bez
ztráty záručních podmínek.
Zastřešení je vyvinuto a vyrobeno v Alukov a. s. – český výrobek.

TECHNOLOGIE

MEZINÁRODNÍ SÍŤ
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ŠETRNÉ
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UV OCHRANA
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LED PÁSKY – OSVĚTLENÍ

DOPLŇKY:
■
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Integrované stínění ve střeše
Stínění skleněných stěn – screenová roleta
Možnost ovládání stínění přes aplikaci 		
smartphonu
Přesuvné rámové skleněné stěny/přesuvné
bezrámové skleněné stěny
Led pásky
Tepelné infrazářiče

PŘESUVNÉ RÁMOVÉ STĚNY

PŘESUVNÉ BEZRÁMOVÉ STĚNY

ZASTŘEŠENÍ NA MÍRU

ÚSPORA ENERGIE

KOMFORT ZA KAŽDÉHO
POČASÍ

OCHRANA OSOB A
MAJETKU

OCHRANA PŘED
SLUNCEM

ODVĚTRÁVÁNÍ

LEHKÝ POSUN

PRODLOUŽENÍ
SEZÓNY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

PERGOLA VENTI pro Vás vyrábíme a montujeme
v individuálních rozměrech:
■ max. délka 7 m
■ max. hloubka 4 m

INTEGROVANÝ ODVOD VODY:

MOŽNOSTI STŘEŠNÍ VÝPLNĚ:
■

■

Polykarbonát 6 mm Kasiglas ( zvýšená 		
odolnost proti poškrábání) s UV ochranou
Polokalené sklo CONNEX 44.2 nebo 55.2 		
nebo 66.2 v závislosti na hloubce pergoly

PROFILY:
■

odolná hliníková konstrukce

BARVY PROFILŮ:

Antracitová
DB 703

Antická
hnědá

ROVNÝ TVAR STŘECHY (varianta samostojná) A USPOŘÁDÁNÍ PŘESUVNÝCH STĚN:

ROVNÝ TVAR STŘECHY (varianta u domu) A USPOŘÁDÁNÍ PŘESUVNÝCH STĚN:

PULTOVÝ TVAR STŘECHY (varianta u domu) A USPOŘÁDÁNÍ PŘESUVNÝCH STĚN:

ALUKOV a.s., Orel 18, 538 21 Slatiňany
Mobil: +420 469 681 488 ■ Tel.: +420 603 565 510
E-mail: info@alukov.cz
www.alukov.cz ■ www.enclosure.guru
SHOWROOM PRAHA - ROHAN BUSINESS CENTER
Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8
Mobil: +420 734 391 529 ■ E-mail: ocpraha@alukov.cz
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