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PERGOLY 

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci 
stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.

PřEdnOSTI A výhOdY

InOvATIvní dESIGn

hLIníkOvé LAmELY S ORIEnTAcí 0° Až 140°

nEhOřLAvá Pvc TkAnInA

InTEGROvAný OdTOk vOdY

OchRAnA PROTI dEšTI A Sněhu

vYSOká OdOLnOST PROTI věTRu

mOžnOST InTEGRAcE ScREEnOvých ROLET čI vEnkOvních žALuZIí

mOžnOST SPřAžEní PERGOL

výRObA PERGOLY nA PřESný ROZměR v cm

Samonosná bioklimatická pergola ARToSI s inovativním a čistým designem z vývojového oddělení společnosti 

ISOTRA. Základní rozměry výrobku šíře 4 m a výsuvu až 7 m splňují přísné nároky na současný uživatelský komfort.

Pergolu ARTOSI lze sestavit v kombinaci volně stojici či kotvena do zdi. vzhledem k prokazovaným parametrům je 

cena významnou konkurenční výhodou.

Samonosná pergola MIRA 4 nebo pergola MIRA 2 s rafinovaným a inovativním designem. Pergoly mira před-

stavují syntézu pevné a stabilní konstrukce a inovativního provedení lamel, včetně příslušných komponentů. kromě 

dynamických testů splňují pergoly mira také přísné nároky na statické zkoušky rovnoměrného zatížení lamel v uzavřené 

poloze o hmotnosti až 140 kg/m2. Pergoly splňují požadavky 6. třídy odolnosti proti větru.            

Hliníkové látkové pergoly lUKA M a lUKA S jsou estetickou ozdobou vaší zahrady. Stahovací střecha je vyrobe-

na z jediného kusu nehořlavé Pvc tkaniny. Látka vykazuje vynikající pevnost a rozměrovou stabilitu, samozřejmostí je 

100% ochrana proti dešti a slunečním paprskům.Trakční systém je vyroben z vysoce odolného ozubeného řemenu, 

který běží na kuličkových ložiscích a obzvlášť tichých vozících. Toto spojení se vyznačuje velmi tichým a pravidelným 

chodem. čelní odtok vody je integrovanou součástí konstrukce. Ovládání pergoly je motorické.

vYSvěTLIvkY

dálkový ovladač



Pergola Provedení
délka ,,L‘‘ (výsuv, mm) šířka ,,S‘‘ (mm)

Podchozí výška 
Rozměr h (mm)

Garantovaná plocha (m2)

min. max. min. max. max. max.

ARTOSI motor 1 440 7 000 1 000 4 000 3 000 28

bIOkLImATIcká PERGOLA ARTOSI

Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI  
s inovativním a čistým designem z vývojového 
oddělení společnosti ISOTRA. Základní rozměry 
výrobku šíře 4 m a výsuvu až 7 m splňují  
přísné nároky na současný uživatelský komfort.

hliníkové lamely lze orientovat od 0° do 130°, samozřejmostí  

je těsnění a sklon lamel pro řízený odtok vody stojkou. nosnost lamel  

je od 116 kg/m2 při rozměru 4 x 6 m. do pergoly je možné integrovat 

stínicí prvky a LEd osvětlení. Předností pergoly ARTOSI je možnost roz-

dělení střechy na více nezávislých sekcí, které jsou ovládány individuálně 

dle pozice slunečních paprsků. Stojku pergoly lze umístit až o 1 m mimo 

roh pergoly směrem dovnitř. 

Pergolu ARTOSI lze sestavit, v kombinaci volně stojící či kotvená do 

zdi. vzhledem k prokazovaným parametrům je cena významnou 

konkurenční výhodou.

Od výsuvu 6 121 mm má pergola 6ks stojek.



bIOkLImATIcká PERGOLA ARTOSI

Přednosti a výhody

    výroba pergoly na přesný rozměr v cm

    možnost umístit stojky až o 1 m mimo roh pergoly směrem dovnitř

    nízká zástavní výška střešního profilu včetně otevření lamel – celkem 25 cm

    možnost rozdělení lamel střechy pergoly do více nezávislých sekcí, 

samostatně ovladatelných

    čistý a elegantní design

    Jednoduchá montáž / demontáž lamel a velká  

variabilita sestavení pergoly

    Úhel otevření lamel 130°

  nosnost lamel je od 116 kg/m2 při rozměru 4 x 6 m

    možnost LEd pásku po stranách výsuvu pergoly

    možnost integrace stínicí techniky

    Odolnost proti větru - třída 6

    cena vzhledem k parametrům výrobku

    vlastní vývoj

varianty montáže
   Pergola ARTOSI je samostojná s kotvením stojek do podlahy  

a s možností kotvení profilu do stěny.

   Slouží pro otevírání, naklápění a zavírání hliníkových 

lamel ve střeše pergoly.

   motor Somfy WT/IO 

Ovládání

RAL 9010 bílá RAL 9006 světle stříbrná RAL 9007 stříbrná

RAL 8014 hnědá RAL 7016 antracitově šedá RAL 7016S antracitově šedá struktura

barevné provedení konstrukce a lamel

varianty montáže
   3 základní způsoby montáže pergoly

A
Volně stojící, lamely rovnoběžně  

s kratší stranou pergoly

   max. rozměr pro 4 stojky: 4 x 6 m

   max rozměr pro 4+2stojky: 4 x 7 m

B
Do zdi, lamely rovnoběžné s kratší 

stranou, zeď rovnoběžná s lamelami

   max. rozměr pro 2 stojky: 4 x 6 m

   max rozměr pro 2+2stojky: 4 x 7 m

C
Do zdi, lamely rovnoběžné s kratší  

stranou, zeď kolmá na kratší stranu

   max. rozměr pro 2 stojky: 4 x 6 m

   max rozměr pro 2+2stojky: 4 x 7 m



mIRA 4

mira 4 je samonosná pergoly se 4 základními 
stojkami. Střechu pergoly tvoří hliníkové lamely, 
které lze orientovat od 0° do 140° s těsněním 
a bočním odtokem vody. Pergolu mira 4 lze 
spřažit v modulovém systému vedle sebe nebo 
za sebou.  

do pergoly je možné integrovat LEd bodové osvětlení. Pergolu lze 

rozšířit o stínicí prvky – screenové rolety či venkovní žaluzie a doplnit 

o dešťové čídlo, teplotní čidlo a anti-snow systém proti zasněžování 

lamel. 

Pergola Provedení
délka (výsuv, mm) šířka (mm) výška (mm) Garantovaná plocha (m2)

min. max. min. max. max. max.

mIRA 4 motor 2 000 7 000 2 000 4 500 3 000 31,5



Přednosti a výhody

   hliníkové lamely s orientací 0° až 140°,

   boční odtok vody integrovaný do stojky,

   ochrana proti dešti a sněhu  

(max. zatížení 140 kg/m2),

   vysoká odolnost proti větru,

   možnost integrace screenových rolet  

či venkovních žaluzií,

   možnost spřažení pergol,

   libovolná RAL barva konstrukce včetně  

antracitové struktury.

            

varianty montáže
  Pergola mIRA 4 je samostojná s možností kotvení stojek do podlahy.

Ovládání

barevné provedení
konstrukce a lamel

RAL 9003 bílá RAL 9006 světle stříbrná RAL 7016 antracitově šedá

RAL 8014 hnědá V01 perleťově stříbrná V05 černá pískovaná

0° 45° 90° 140°



Pergola Provedení
délka (výsuv, mm) šířka (mm) výška (mm) Garantovaná plocha (m2)

min. max. min. max. max. max.

mIRA 2 motor 2 000 7 000 2 000 4 500 3 000 31,5

mIRA 2

mira 2 je samonosná pergoly se 2 základními 
stojkami a kotvením do stěny. Střechu pergoly 
tvoří hliníkové lamely, které lze orientovat od 0° 
do 140° s těsněním a bočním odtokem vody. 
Pergolu mira 2 lze spřažit v modulovém systé-
mu vedle sebe nebo za sebou. 

do pergoly je možné integrovat LEd bodové osvětlení. Pergolu lze 

rozšířit o stínicí prvky – screenové rolety či venkovní žaluzie a doplnit 

o dešťové čídlo, teplotní čidlo a anti-snow systém proti zasněžování 

lamel. 



Přednosti a výhody

   hliníkové lamely s orientací 0° až 140°,

   boční odtok vody integrovaný do stojky,

   ochrana proti dešti a sněhu  

(max. zatížení 140 kg/m2),

   vysoká odolnost proti větru,

   možnost integrace screenových rolet  

či venkovních žaluzií,

   možnost spřažení pergol,

   libovolná RAL barva konstrukce včetně  

antracitové struktury.    

varianty montáže

   Pergola mIRA 2 je samostojná s možností kotvení stojek do podlahy  

a kotvením profilu do stěny.

Ovládání

RAL 9003 bílá RAL 9006 světle stříbrná RAL 7016 antracitově šedá

RAL 8014 hnědá V01 perleťově stříbrná V05 černá pískovaná

barevné provedení
konstrukce a lamel

0° 45° 90° 140°



Pergola Provedení
délka (výsuv, mm) šířka (mm) výška (mm)

min. max. min. max. max.

LukA S motor 2000 5000 2000 4500 2500

LukA S/d motor 2000 5000 5000 8000 2500

LukA m motor 2000 6000 2000 6000 3000

LukA m/d motor 2000 6000 5000 8000 3000

LukA S, LukA m

hliníková látková pergola LukA zhodnotí  
jak tradiční, tak moderní pojetí exteriéru na  
sofistikované a trendy prostředí. Posuvná  
střecha je vyrobena z jediného kusu  
nehořlavé Pvc tkaniny.

 

Látka se vyznačuje vysokou rozměrovou stabilitou a chrání před 

sluncem, deštěm i větrem. čelní odtok vody je integrovanou součástí 

konstrukce pergoly.

Trakční systém je vyroben z vysoce odolného ozubeného řemenu, kte-

rý běží na kuličkových ložiscích. Toto spojení se vyznačuje velmi tichým 

a pravidelným chodem. Ovládání pergoly je možné pouze motorem. 

varianty látkových pergol LukA S a LukA m se liší pouze limitními 

rozměry. Alternativně lze spřažit dvě pergoly vedle sebe, tuto varian-

tu lze objednat pod názvem LukA S/d nebo LukA m/d.



Přednosti a výhody

   nehořlavá Pvc tkanina s vysokou rozměrovou stabilitou,

   čelní integrovaný odtok vody,

   ochrana proti dešti a slunečním paprskům,

   netradiční trakční systém zajišťuje tichý chod pergoly, 

   možnost spřažení dvou pergol vedle sebe,

   libovolná RAL barva konstrukce včetně antracitové struktury.

varianty montáže
   Pergola LukA je samostojná s možností kotvení stojek do podlahy  

a kotvením profilu do stěny.

Ovládání

RAL 9003 bílá RAL 1013 ústřicová V02 bronzová matná

V01* perleťově stříbrná V05 černá pískovaná

barevné provedení
konstrukce

Pergola LukA m

Pergola LukA m/d

*pouze pro pergolu LukA m, m/d



LáTkY
Pro pergoly LukA lze použít dva druhy Pvc látek – látky 502 SATIn dodavatele Serge Ferrari a látky 
716 Polyplan firmy Sattler.

 

502 SATIn
   Satinový efekt dodává projektům moderní a vysoce kvalitní vzhled,

   zvýšená odolnost proti nečistotám díky PvdF úpravě,

   velmi hladký povrch zajišťuje snadnou údržbu,

   výjimečná rozměrová stabilita,

   velká pevnost,

   dlouhá mechanická odolnost,

   maximální ochrana proti uv záření (100% filtrace uvb paprsků, uPF 50+ u všech barev),

   ochrana před horkem a nepříznivými klimatickými podmínkami, 

   10 let záruka (pro statické aplikace).

hmotnost
(g/m2)

Tloušťka 
(mm)

materiál
šíře

(mm)
nehořlavost

Teplotní rozsah 
(°c)

Faktor propustnosti 
(%)

uv faktor  
(%)

barevná 
stálost

570 +- 5 % 0,45 +- 5 % Pvc 1 800 m2, b1, b-s2, d0 + 70/-30 0 - -

P1 cenová skupina možnost potisku

Technické vlastnosti

2012c

2171c

2148c

50265c

8450c

2138c

8284c

2167cc

50671c

2135c

8102c

2152c

50668c

8861c

2141c

8341c

2168c

50674c

2137c

8255c

2185c

50669c



716 POLYPLAn
   vynikající svařitelnost,

   nehořlavost (b-s2,dO dle normy En 13501-1),

   rozměrová stabilita,

   extrémní odolnost proti chladu i horku,

   povrch odpuzující plíseň.

hmotnost
(g/m2)

Tloušťka 
(mm)

materiál.
šíře

(mm)
nehořlavost

Teplotní rozsah 
(°c)

Faktor propustnosti 
(%)

uv faktor  
(%)

barevná 
stálost

780 +- 5 % 0,6 +- 5 % Pvc 320/250* cL2, b-s2, d0 + 70/-30 0 80 ≥7

P1 cenová skupina možnost potisku

Technické vlastnosti

78410 71683378683 716739

* 716833 grey, 716739 brown
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