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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.
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 Pergola je vyráběna s vysokou přesností
 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° 
 Spádování lamel 16 mm
 Možnost LED pásku po celém obvodu  

(teplý/studený odstín bílé)
 Možnost integrace stínicí techniky
 Odolnost proti větru tř. 6 
 Vlastní vývoj 

ARTOSI
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ARTOSI 
Základní specifikace produktu 

Varianty provedení

Typ A

Typ B

Typ C
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Orientace lamel

Určení podchozí výšky

Při sněžení a námraze výrobce doporučuje pozici lamel ve vertikální rovině (otevřené lamely), z důvodu přetížení nosnosti střechy a zameze-
ní poškození těsnícího prvku lamel pergoly.

Ovládání
Slouží pro otevírání, naklápění a zavírání hliníkových lamel ve střeše pergoly.
Motor – motor Somfy WT+SLIM IO reciever, motor Somfy WT

Standardní rozměry

Pergola Provedení Délka „D‘‘ Šířka „S‘‘ (mm) Podchozí výška  
Rozměr ,,H“ (mm)

Garantovaná plocha 
(m2)

min. max. min. max. min. max. max.
ARTOSI motor 1440 7000* 1000 4500** 500 3000 31,5
Barevné 
provedení 
standardní

RAL 9010S bílá struktura
RAL 9010M bílá matná
RAL 9006 světle stříbrná
RAL 9006S světle stříbrná struktura
RAL 9007 stříbrná

RAL 9007S stříbrná struktura
RAL 7016M antracitově šedá matná
RAL 7016S antracitově šedá struktura
RAL 8014S hnědá struktura
RAL 8014M hnědá matná

DB 702 perleťově světle šedá
DB 703 perleťově tmavě šedá

Ostatní barvy RAL  
na vyžádání za příplatek

*Od délky 6120 mm má pergola 6 ks stojek. Od délky 5400 mm je nutné pergolu rozdělit na 2 sekce (2 ks motorů).
**Do šířky 4000 mm je nosnost lamel do 116 kg/m2. Od šířky 4000 mm je nosnost lamel do 90 kg/m2. 

Sněhové oblasti odpovídající únosnosti 
stínicí plochy pergoly
a) není zabráněno sklouzávání sněhu ze stínicí plochy 
pergoly
Délka pergoly 4500 4000 3500 3000
Délka lamely 4280 3780 3280 2780
Pn 0,98 1,23 1,59 1,88
Sněhová oblast II III III IV

Sněhové oblasti odpovídající únosnosti stínicí plochy pergoly
b) na okraji stínicí plochy pergoly jsou překážky, které způsobují vršení sněhu na 
stínicí ploše.
Pergola je přistavena k vyšší svislé stěně nebo stěnám.
Délka pergoly 4500 4000 3500 3000
Délka lamely 4280 3780 3280 2780
Pn 0,98 1,23 1,59 1,88
Sněhová oblast Nevyhovuje I I II

Podrobnosti výpočtů použitých v protokolu jsou archivovány zkušební laboratoří.

SMĚR NAKLÁPĚNÍ 
LAMEL „A“

SMĚR NAKLÁPĚNÍ 
LAMEL „B“
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ARTOSI
Technická specifikace

Funkce pergoly 

Ochrana proti slunci Ochrana proti slunci a chlazení Ochrana proti dešti

Orientace lamel
Průnik světla pergolou vzhledem k poloze lamel a poloze slunce.

Při dešti může sloužit pergola také jako ochrana proti dešti. Každá z lamel je vybavena těsnícím prvkem po celé své 
délce. Výrobek ale nemusí být vždy stoprocentně voděodolný. 

130°45°

Natočení lamel
Natočení lamel při 0°

Natočení lamel při 45°

Natočení lamel při 90°

Natočení lamel při 130°

SMĚR 
NAKLÁPĚNÍ 
LAMEL „A“

SMĚR 
NAKLÁPĚNÍ 
LAMEL „A“

SMĚR 
NAKLÁPĚNÍ 
LAMEL „A“

SMĚR 
NAKLÁPĚNÍ 
LAMEL „A“

SMĚR 
POHLEDU „B“

SMĚR 
POHLEDU „B“

SMĚR 
POHLEDU „B“

SMĚR 
POHLEDU „B“
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3-03408-PU11
PROFIL OKAP 
(dělený)

3-03242-PU11
PROFIL VÍKO 
(dělený)

3-03366-PU11
PROFIL NOSNÍK 
(dělený)

2-01529-XXXX

3-03258-0000
PROFIL TÁHLO 
(dělený)

1. Obvodový rám (A1-A3)

1

3

4

5

2

6

ARTOSI
Technická specifikace
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2-01529-XXXX

pozice název položky obchodní název číslo výkresu
10 Profil Nosník (dělený) 3-03366-PU11
20 Profil Okap - (dělený) 3-03408-PU11
30 Difuzor pro LED profil; mléčný, zásuvný, 2m PG 050 6-015510-0000
40 Kryt Okapu - Levý - RAL 3-03265-PU11
50 Kryt Okapu - Pravý - RAL 3-03266-PU11
60 Kostka Vymezovací PG 043 3-03434-0000
70 Roh Spojovací - Levý - RAL 2-01552-PU11
80 Roh Spojovací - Pravý - RAL 2-01553-PU11
90 Matice M10 samojistná s nákružkem, DIN 6926, A2 PG 051 6-016383-0000

100 Vrut 3,5x9,5, DIN 7504 K, A2, 6hr. PG 039 6-016381-0000
110 Vrut 3,5x16, A2 Torx, ISO 14586 C 6-016281-0000
120 Profil Víko - (dělený) 3-03242-PU11
130 Základna Pohonu 7-303262-0000
140 Motor 6-XXXXXX-XXXX

přijímač Pergola slim io receiver plug X.811584 6-017564-0000
150 PŘEVODOVKA kovová 8:1,vs. 7mm, výst.13mm, 20 Nm PG 055 6-016303-0000
160 Nosník Převodovky 7-303261-0000
170 Hřídel Motor - Převodovka PG 057 3-03423-0000
180 Záslepka kulatá B 30 černá PG 053 6-011167-0023
190 Náhon 7-303249-0000
200 Profil Táhlo - (dělený) 3-03258-0000
210 Hřídel PG 016 3-03244-PU22
220 Pouzdro Krátké PG 048 3-03250-9004
230 Naklápěč A PG 047 3-03246-9004
240 Naklápěč B PG 058 3-03397-9004
250 Unašeč PG 045 3-03241-9004
260 Vymezovací podložka 20x28 H=0,5mm DIN 988 PG 059 6-016282-0000
270 Vrut 5x10, A2 Torx, KN6041 PG 060 6-016294-0000
280 Vrut 5x14, A2 Torx, KN1039 PG 061 6-016283-0000
290 Podložka M5, DIN 125-1A, A2 PG 062 6-002355-0000

pozice název položky obchodní název číslo výkresu
10 Profil Nosník (dělený) 3-03366-PU11
20 Profil Okap - (dělený) 3-03408-PU11
30 Profil Víko - (dělený) 3-03242-PU11
40 Roh Spojovací - Levý - RAL 2-01552-PU11
50 Roh Spojovací - Pravý - RAL 2-01553-PU11
60 Difuzor pro LED profil; mléčný, zásuvný, 2m PG 050 6-015510-0000
70 Kryt Okapu - Levý - RAL 3-03265-PU11
80 Kryt Okapu - Pravý - RAL 3-03266-PU11
90 Kostka Vymezovací 3-03434-0000

100 Vrut 3,5x16, A2 Torx, ISO 14586 C 6-016281-0000
110 Matice M10 samojistná s nákružkem, DIN 6926, A2 6-016383-0000
120 Vrut 3,5x9,5, DIN 7504 K, A2, 6hr. PG 039 6-016381-0000
130 Pouzdro dlouhé 3-03385-9004

2. Obvodový rám (C1-C3)
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3-03263-PU11
PROFIL KONCOVÝ  
(dělený)

3-03464-PU11
PROFIL KONCOVÝ - B01  
(dělený)

3-03465-PU11
PROFIL KONCOVÝ - B02  
(dělený)

4. Obvodový rám (A1-C1)

pozice název položky obchodní název číslo výkresu
10 Profil Nosník (dělený) 3-03366-PU11
20 Profil Koncový - (dělený) PG 064 3-03263-PU11
20 Profil Koncový - B01 - (dělený) 3-03464-PU11
20 Profil Koncový - B02 - (dělelný) 3-03465-PU11
30 Spoj Rohový - RAL 3-03433-PU11
40 Vrut 6,3x38, DIN 7504 K, A2, 6hr. PG 037 6-016278-0000
50 Šroub s půlk. hlavou M10x20, A2, ISO 7380-2 PG 044 6-016385-0000
60 Vrut 3,5x9,5, DIN 7504 K, A2, 6hr. PG 039 6-016381-0000

pozice název položky obchodní název číslo výkresu
10 Profil Nosník (dělený) 3-03366-PU11
20 Vrut 3,5x9,5, DIN 7504 K, A2, 6hr. PG 039 6-016381-0000
30 Spoj Rohový - RAL 3-03433-PU11
40 Vrut 6,3x38, DIN 7504 K, A2, 6hr. PG 037 6-016278-0000
50 Šroub s půlk. hlavou M10x20, A2, ISO 7380-2 PG 044 6-016385-0000
60 Profil Koncový - (dělený) PG 064 3-03263-PU11

3. Obvodový rám (A3-C3)

2-01529-XXXX

2-01540-XXXX
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Překrývací  těsnící profily

Profil krycí ARTOSI
PG PK_01 (3-03803-PU11)

Profil krycí ARTOSI
PG PK_03 (3-03805-PU11)

Profil krycí ARTOSI
PG PK_05 (3-03807-PU11)

Profil krycí ARTOSI
PG PK_02 (3-03804-PU11)

Profil krycí ARTOSI
PG PK_04 (3-03806-PU11)
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5. Lamela celá 

pozice název položky obchodní název číslo výkresu
10 Profil Lamela 7-303573-0000
20 Profil Těsnění - ČERNÁ PG 031/1 7-303537-9004
30 Bočnice Lamely - Poháněná PG 084 7-303268-0000
40 Bočnice Lamely - Nepoháněná PG 085 7-303269-0000
50 Čep Krátký PG 008/1 7-303532-0000
60 Čep Střední PG 007/1 7-303533-0000
70 Čep Dlouhý PG 092/L 7-303462-0000
80 Matice pojistná M8 DIN 985, A2 6-016289-0000
90 Vrut 4,8x32, A2 Torx, ISO 14585 C 6-016280-0000

100 Okapnička Lamely - Pravá PG 035 3-03424-9004
110 Okapnička Lamely - Levá PG 036 3-03425-9004
120 Pojistka Lamely PG 033 3-03388-9004
130 Pojistka Lamely Dvojitá 3-03529-9004

pozice název položky obchodní název číslo výkresu
10 Patka Stavitelná - Skrytá - RAL PG 025 2-01554-PU11
10 Patka Stavitelná - přiznaná PG 026 2-01558-PU11
20 Profil Stojka - 5100 mm PG 042/5100 7-303443-5100
20 Profil Stojka - 6100 mm PG 042/6100 7-303443-6100
30 Matice Dvojitá PG 015 3-03419-PU22
40 Šroub imbus se zápustnou hlavou M8x20 A2 DIN 7991 PG 028 6-016393-0000
50 Lem - Bez Odtoku - 01 - RAL 3-03418-PU11
60 Trychtýř PG 013 3-03394-0000

6. Stojka celá

2-01529-XXXX

2-01541-XXXX
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Profil stojka  7-303443-XXXX

Posunutí na osu A3;A1;C1;C3

Celoobvodový okap Trychtýř pro napojení vody Způsoby vývodu vody ze stojky

Hadice bude vždy součástí pergoly v počtu odtoků

Doporučení:
do 12m2 musí být minimálně 1odtok
nad 12m2 musí být minimálně 2odtoky
nad 24m2 doporučujeme minimálně 3 odtoky

Patka stavitelná - přiznaná 2-01558-0000Patka stavitelná - skrytá   2-01554-0000

Schéma pro řízený odvod vody - potrubí není součástí dodávky
Odtok vody volitelnou stojkou/stojkami. Doporučujeme odtok vody dvěma stojkami.
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Orientační hmotnost pergoly (kg)
S/L 1400 1620 1800 1980 2160 2340 2520 2700 2880 3060 3240 3420 3600 3780 3960 4140
2500 192 207 217 232 248 258 273 288 298 314 329 339 354 370 379 395
2800 201 217 228 245 261 272 289 305 316 333 349 360 377 393 404 421
3100 210 228 239 257 275 286 304 322 334 352 370 381 399 417 429 447
3400 219 238 250 269 289 301 320 340 352 371 390 402 422 441 453 472
3700 228 248 261 282 303 315 336 357 369 390 411 423 444 465 478 498
4000 237 259 272 294 316 330 352 374 387 409 431 445 467 489 502 524

S/L 4320 4500 4680 4860 5040 5220 5400 5580 5760 5940 6120 6300 6480 6660 6840 7000
2500 410 420 435 451 461 476 491 501 517 532 574 589 604 614 630 644
2800 437 448 465 481 492 509 525 536 553 569 612 628 645 656 672 689
3100 465 476 494 512 523 541 559 571 589 607 650 668 686 697 715 733
3400 492 504 523 543 555 574 593 605 625 644 688 707 726 738 758 777
3700 519 532 552 573 586 607 627 640 661 681 726 746 767 780 801 821
4000 546 560 582 604 617 639 661 675 697 719 764 786 808 821 843 865

Umístění LED osvětlení 
Možné varianty: teplá bílá a studena bílá

Počet lamel dle délky - Typ A, B, C
L 1440 1620 1800 1980 2160 2340 2520 2700 2880 3060 3240 3420 3600 3780 3960 4140
ks 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

L 4320 4500 4680 4860 5040 5220 5400 5580 5760 5940 6120 6300 6480 6660 6840 7000
ks 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37

Možnosti osvětlení pergoly
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Přístupový bod a počet motorů

Přístupový bod a počet motorů A1

Přístupový bod a počet motorů A3A1

Přístupový bod a počet motorů C3

Přístupový bod a počet motorů A1A3

Přístupový bod a počet motorů C1

Přístupový bod a počet motorů C3C1

Přístupový bod a počet motorů A3

Přístupový bod a počet motorů C1C3
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Kotvení rámu

Kotvení rámu N

Kotvení rámu SA-SB-SC

Kotvení rámu SA-SC

Kotvení rámu SA

Kotvení rámu SA-SB-SC-SD

Kotvení rámu SA-SC-SD

Kotvení rámu SA-SB

Kotvení rámu SA-SB-SD

Kotvení rámu SA-SD
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Kotvení rámu SB

Kotvení rámu SB-SD

Kotvení rámu SD

Kotvení rámu SB-SC

Kotvení rámu SC

Kotvení rámu SB-SC-SD

Kotvení rámu SC-SD
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ARTOSI    
Vyměření a montáž 

U pergol vždy vyměřujeme vnější obálku konstrukce. Zadáváme celkovou šířku [S], celkovou délku [D] (v objednávkovém for-
muláři označen jako výška) a podchodnou výšku [H] pro každou stojku zvlášť. 

Při vlastním zaměření je pro potřebu vyplnění objednávkového formuláře také nutné blíže určit další volitelné příslušenství, 
jako je osvětlení, dešťové čidlo, atd. Dále je vhodné specifikovat stavební připravenost pro následnou instalaci celého systému 
pergoly (kotvící místa, odtoky vody, umístění motoru, elektropřívody, integrace pergoly do domu, atd.) Při správném namonto-
vání pergoly jsou lamely spádovány směrem od motoru na druhou stranu. Odtok vody musí být tedy vždy na opačné straně než 
motor a musí být minimálně jeden v pergole.
Vlastní zaměření bude blíže popsáno pro jednotlivé varianty typu pergoly.
Součásti dodávky je rozměrový náčrtek konkrétní zakázky s označením přívodu napájení a odtokových bodů. Pro montáž je 
nutný minimální manipulační prostor – viz. Vyšrafovaná plocha červeně na níže uvedených obrázcích.

Varianta A 

Varianta B
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Varianta C
           



PERGOLY

18 19

1. ÚVOD 

Před zahájením instalace konstrukce pergoly si pozorně přečtěte návod k instalaci. Tato konstrukce byla navržena pouze jako 
ochrana před sluncem, deštěm a větrem a nelze ji považovat za vodotěsnou. 
Nevhodné použití nebo nesprávná instalace může mít za následek ukončení platnosti záruky. 
Kotevní materiál musí být zvolen vhodně, vzhledem ke konstrukci, do které bude pergola kotvena. Je nezbytné zvážit mnoho 
okolností: texturu a zateplení fasády, pevnost a vzhled povrchu.

2. SEZNAM POTŘEBNÝCH A DOPORUČENÝCH NÁSTROJŮ A NÁŘADÍ
•	 dva žebříky nastavitelné dle výšky pergoly, teleskopický posuvný zvedák, mobilní lešení
•	 vodováha, svinovací metr, nářadí pro zaměření pravého úhlu, rovinnosti a svislosti stěny, olovnice
•	 gola sada s  prodloužením 30cm (ořech 5,5 mm), stranové klíče, imbus klíče, příklepová vrtačka, vrtákový  stromeček, 

rozbrušovačka + diamantový kotouč na kachličky
•	 plochý šroubovák, Torx šroubovák T15, vysavač 
•	 vhodný těsnící tmel (polymerový / polyuretanový tmel, silikon), komprimační pásky, šrouby s těsnící gumou

3. MONTÁŽNÍ  POKYNY

Montáž  Do  země – varianta  A 

Předpokládá se, že u této varianty jsou připraveny minimálně betonové patky nebo rovinná plocha, na kterou se bude 
pergola montovat. Doporučený min. rozměr patky 300 x 300mm, nezamrzná hloubka.

A.1    Zaměření se provede tak, že se stanoví rovina A1-A3 (C1-C3) a body pro umístění patek. 
 Je-li pod stojkou připraven odtok vody, začněte touto rovinou! K této rovině se provede zaměření diagonály pro umístění 

zbývajících patek. Pro zaměření se doporučuje použít laser nebo jinou techniku. Na základě zaměření umístíme patky 
na  zem a  vyznačíme otvory pro jejich ukotvení. Patky ukotvěte vhodným kotevním systémem (např.: závitová tyč, 
chemická kotva) doporučujeme nerezové závitové tyče. Matice na závitových tyčích nedotahujte. Doporučená celková 
výška závitových tyčí je 150mm z toho 30mm nad kotvící rovinou.

 V  případě, že si chcete provést přípravu kotvení předem, můžete po  zaměření umístění pergoly použít šablonu pro vyvrtání 
otvorů pro patky (na  poslední straně návodu v  měřítku 1:1). Doporučujeme provést kontrolu rozměrů šablony (110mm), 
z důvodu různých formátů tisku. 

A.2    Vložte krycí profil stojky a nasuňte stojku A1 na patku A1. Pozor, aby byla správná stojka na správném místě. Pokud stojkou 
prochází přívodní kabel motoru, protáhněte jej otvorem k tomu určeným, viz. šablona pro kotvení. Pokud stojka slouží 
k odvádění vody, vložte trychtýřek a případnou plastovou trubku (40x1,8mm) pro odvod vody (není součásti dodávky) 
do stojky a trychtýřek ošetřete těsnícím tmelem dle obr.  D.1.

A.3    Seřiďte výšku stojky A1 dle konkrétní podchozí výšky (výšku stojky je možno polohovat v rozsahu + 2cm) a dotáhněte 4x 
zápustný šroub M8. Při nasazení stojky na patku se stojka nachází v poloze – 2cm ze zadané podchozí výšky.

A.4    Opakujte kroky A.2 a A.3 i pro ostatní stojky 
A.5    Obvodový profil A1A3 vložte do přeinstalované stojky A1 a stojky A3. Pozor, nechytejte obvodový profil pouze za okapovou 

část, ale chytejte jej za hlavní nosný profil. Mohlo by dojít k poškození okapu.
 Pokud je pergola umístěna pod střechou nebo krovem je nutno počítat s  tím, že pro vsazení obvodového profilu 

potřebujete minimálně 380 mm volného prostoru nad horní úrovní stojky nasunuté na patku. 
A.6    Spoj obvodového profilu A1A3 a stojky A1 zajistěte pomoci předinstalovaných šroubů (4x zápustný šroub M8 pro každou stojku)
A.7    Spoj obvodového profilu A1A3 a stojky A3 zajistěte pomoci předinstalovaných šroubů (4x zápustný šroub M8 pro každou stojku)
A.8    Opakujte kroky A.5 až A.7 i pro obvodový profil C1C3 a stojku C1 a stojku C3
A.9    Před instalací obvodového profilu A1C1 vložte do  profilu z  obou stran výztuhu. Následně spojte profil A1C1 s  již 

instalovanými obvodovými profily A1A3 a C1C3. Před instalací ošetřete boční krytku odtokového kanálku těsnícím 
tmelem dle obr. D.2. Obvodový profil A1C1 nasuneme mezi stojku A1 a stojku C1 a to tak, aby předinstalované 6HR vruty 
zapadly do připravených drážek. Přitáhneme předinstalované 6HR šrouby na obou stranách obvodového profilu A1C1. 

A.10 Vložte do rámu šrouby M10x20 (2x do každého rohu) a dotáhněte.
A.11 Vložte šrouby M10x340 s 6HR hlavou (1x do každého rohu) a dotáhněte. V případě, že je pergola umístěna pod střechou 

nebo krovem, a nad úrovní pergoly není dostatečný prostor pro vložení šroubů, šrouby nepoužívejte. Na funkčnost pergoly 
to nemá vliv.

A.12 Opakujte kroky v A.9 a v A.10 i pro obvodový profil A3C3
A.13 Zkontrolujte rozměry uhlopříček, zkontrolujte rovinnost rámu a kolmost stojek, a případně seřiďte.
A.14 Pokud je vše v pořádku dotáhněte matice uchycení v obvodovém profilu, dotáhněte matice v patkách, a mezeru patky 

překryjte krycím profilem stojky. Krycí profil upevněte ke stojce (šrouby nebo silikonem).
A.15 - Jednotlivé lamely vkládejte do odpovídajících bočních pouzder a zajistěte pojistkou. Boční pouzdra obvodového profilu 

s motorem jsou nastavena na 45° naklápění lamel. 
 První a  poslední lamela musí být orientována vzhledem k  dorazovým profilům upevněných na  obvodových profilech 

A1C1 a A3C3.
A.16 Zapojte motor a případné osvětlení a kabely schovejte uvnitř obvodového a příčného profilu.
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MONTÁŽ  DO  ZEMĚ – VARIANTA  A  – obrázky k výše popsaným činnostem 
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A.17 Pokud pergola obsahuje i LED osvětlení, propojte je mezi sebou spojovacími konektory.
A.18 Připojte jednotku LED osvětlení k napájecí jednotce kabelem s koncovkou Hirschmann.

A.19 Vyzkoušejte funkci polohování lamel, koncové polohy lamel jsou nastaveny z výroby. Pozor není možné upravovat koncový 
doraz pro otevření. Mohlo by dojít ke kolizi mechanismu lamel.

A.20 Našroubujte boční krytky na obvodové profily.

MONTÁŽ  DO  ZEMě – VARIANTA  A  – OBRÁZKY K VÝŠE POPSANÝM ČINNOSTEM
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Montáž  na  stěnu - varianta  B 
Před zaměřením pergoly proveďte kontrolu plochy, na níž bude pergola instalována. Změřte její sklon, výškový rozdíl plochy 
u domu a na opačné straně pergoly. Pergolu umístěte dle pokynů kupujícího (na střed plochy, k levé straně plochy, aj.).

B.1    Na stěně, v místech A1 a C1 vyznačte polohy pro instalaci držáků obvodových profilů a to na základě zaměření. Zaměření pro-
veďte tak, že si určíte jednu stranu a do její roviny provedete zaměření umístění jednotlivých patek do diagonály. Následně 
vyznačte otvory pro kotvení. Během této operace věnujte zvláštní pozornost souososti a napojení stojek pergoly na připra-
vený odtok vody. Při zaměření otvorů pro uchycení bodů A1 a C1 (jejich výšku od úrovně plochy) zohledněte sklon (spád) 
plochy. Tímto zajistíme stejnou podchodnou výšku na obou stranách pergoly a rovinnost obvodového profilu.

B.2    Přichystejte si kotevní body pro instalaci stojky A3 a stojky C3. Dále postupujte dle bodů A.1 až A.4 

B.3    Obvodový profil A1A3 vložte do přeinstalované stojky A3 a přitlačte jej k místu montáže do stěny A1. Pozor, nechytejte 
obvodový profil pouze za okapovou část, ale chytejte jej za hlavní nosný profil. Mohlo by dojít k poškození okapu. Před 
nasazením odvodového profilu ho ošetřete těsnícím tmelem dle obr. D.3

B.4    Obvodový profil A1A3 spojte se stěnou v místě A1 pomocí vhodně zvoleného a připraveného kotvícího systému. Během 
této operace věnujte zvláštní pozornost souososti a ustavení.

 Dále postupujte dle bodů  A.8  až  A.14  

B.5   Proveďte zaměření umístění koncového profilu u stěny objektu při zavřené poloze poslední lamely, tak aby lamela dovírala 
do profilu. Instalujte koncový profil a ošetřete jeho zadní stranu a horní hranu tmelem na bázi polymeru nebo polyuretanu (1).

B.6   Proveďte zaměření krycího profilu (4) nad body A1-C1 pergoly. Před montáží krycího profilu přilepte na  jeho zad-
ní stranu komprimační pásku (2). Doporučujeme šíří pásky 15mm s  komprimací 5-15mm. Krycí profil upevněte do  fa-
sády šrouby s  těsnící gumou (3). Horní hranu krycího profilu ošetřete tmelem na bázi polymeru nebo polyuretanu (1).  
Dále postupujte dle bodů  A.15  až  A.20
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Montáž  na stěnu - varianta c

Před zaměřením pergoly proveďte kontrolu plochy, na níž bude pergola instalována. Změřte její sklon, výškový rozdíl plochy 
u domu a na opačné straně pergoly. Pergolu umístěte dle pokynů kupujícího (na střed plochy, k levé straně plochy, aj.). Proveďte 
kontrolu rovinnosti stěny v místě instalace obvodového profilu.  
  
C.1    Na stěně vyznačte polohu pro instalaci obvodového profilu A1A3, a to na základě zaměření. Zaměření proveďte tak, že 

si určíte jednu stranu a do její roviny provedete zaměření umístění jednotlivých patek do diagonály. Během této operace 
věnujte zvláštní pozornost souososti a napojení stojek pergoly na připravený odtok vody. Při zaměření otvorů pro uchycení 
bodů A1 a A3 (jejich výšku od úrovně plochy) zohledněte sklon (spád) plochy. Tímto zajistíme stejnou podchodnou výšku 
na obou stranách pergoly a rovinnost obvodového profilu.

C.2 Z obvodového profilu A1A3 demontujte okap (okap profilu není ze spodní strany ošetřen těsnícím tmelem).

C.3 Do  prostoru pod okapem vyvrtejte díry pro kotvení do  stěny (počet děr a  rozteče by měly být navrženy s  ohledem 
na materiál, do nějž je pergola kotvena). Z výroby jsou profily předvrtány - 3 otvory o průměru 28mm. V případě potřeby 
vyvrtejte další otvory.

C.4 Obvodový profil A1A3 ukotvěte pomocí vhodného kotevního systému (např.: závitová tyč M10, chemická kotva). Horní 
hranu obvodového profilu u zdi ošetřete tmelem na bázi polymeru nebo polyuretanu (1) obr. C.6.

C.5 Na obvodový profil A1A3 našroubujte zpět okap. Nezapomeňte okap ošetřit za spodní strany těsnícím tmelem! 

 Dále postupujte dle bodů A.1 až  A.14.

C.6  Proveďte montáž krycího profilu (4) na obvodový profil pergoly a ke stěně objektu. Na krycí profil přilepte komprimační 
pásku (2) a upevněte profil pomocí tex šroubů s těsnící gumou (3) do obvodového profilu. Horní hranu krycího profilu 
ošetřete tmelem na bázi polymeru nebo polyuretanu (1).

 Dále postupujte dle bodů A.15 až  A.20.
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ČÁSTÍ  KONSTRUKCE, KTERÉ  JE  NUTNO  OŠETŘIT  TěSNÍCÍM TMELEM

Silikon - roh okapů
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ZAPOJENÍ ELEKTROINSTALACE

Pergoly jsou ovládány jedním až dvěma motory, jednotlivé sekce mohou být ovládány samostatně nebo společně.
Standardně se používá motor Somfy WT a k tomu externí přijímač pergola Slim receiver IO, ovládač Somfy Situo 5 Variation IO. 
V případě použití dešťového čidla je nutno použit motor WT s přijímačem pergola Slim receiver IO a k tomu větrné čidlo Eolis IO 
do kterého se napojí dešťové čidlo Ondeis 230V.

Centrální napájecí krabice je umístěna v profilu (A1-A3 nebo C1-C3) společně s motory a zajišťuje napájení 220V jak pro motory 
tak i LED osvětlení, krabici lze v případě potřeby vyjmout (pro spárování jednotlivých motorů s ovládačem). Z krabice vystupují 
dva kabely opatřeny koncovkou Hirschmann, 1ks pro propojení jednotky LED napájení a druhý pro zapojení pergoly na vstupní 
napájení.

            

Kompletní napájení všech elektrických částí pergoly je tedy zajištěno jedním napájecím kabelem zakončeným koncovkou 
Hirschmann. Níže zapojení koncovky Hirschmann.

Schéma zapojení motoru WT

Jednotka LED napájení je umístěna v prostoru příčného profilu (A1-C1 nebo A3-C3). Napájení jednotky je provedeno z centrální 
krabice pomocí koncovky Hirschmann. 
Jednotka osvětlení LED obsahuje trafo 220/24V, přijímač LED io, spojovací krabice, jednotku lze vyjmout z příčného profilu.

     

Pergoly mohou být vybaveny osvětlením pomocí LED pásků DC24V, barva teplá nebo studená bílá, CRI 90+, LED pásky jsou 
integrovány zespodu v odtokovém kanálku, pásky jsou umístěny na podélných profilech pergoly (A1-A3 a C1-C3).
Napájení LED pásků je provedeno pomocí kabeláže opatřené šroubovými konektory umožňující rychlé propojení.
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KONTRÉTNÍ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH NAPÁJECÍCH JEDNOTEK SE MŮŽE LIŠIT DLE ZPŮSOBU OVLÁDÁNÍ, POČTU MO-
TORŮ A INSTALOVANÉHO TYPU OSVěTLENÍ!

Vícemotorové pergoly

Ovládání se provádí ovládačem Situo 5 Variation io (nebo jiným ovládačem).
Pokud je pergola dodávána s ovládačem jsou jednotlivé motory spárovány s ovládačem včetně osvětlení a jsou nastaveny krajní 
polohy motorů (výchozí a koncová poloha lamel).
V případě, že v dodávce není ovládač jsou pouze nastaveny jen krajní polohy motorů. V tomto případě se musí před vlastní 
montáži provést spárování motorů s ovládačem. Při tom je nutné vyjmout z horního profilu centrální napájecí krabici viz. obr. 
níže, otevřít ji, a pomocí Wago svorek nechat pod napětím jen jeden motor a spárovat ho (na napětí může být připojen jen jeden 
motor, který se může spárovat s ovládačem). 
NASTAVENÍ KRAJNÍCH POLOH LAMEL NEMěŇTE, MŮŽE DOJÍT K JEJICH KOLIZI A POŠKOZENÍ!!!

INSTALACE STÍNÍCÍ TECHNIKY

Instalaci stínící techniky doporučujeme mezi stojkami pergoly, (montáž do otvoru), a to formou přiznané montáže. Instalace 
mezi stojkou pergoly a stěnou instalovaného objektu je složitější, nejen na zaměření, ale také na montáž – uchycení VL do stěny. 
Nedoporučuje se kotvení vodících lišt přes zateplovací systém objektu. V takovém případě je vhodné mít stojku pergoly u stěny 
a kotvení VL screenové rolety provést do této stojky. Při montáži našich screenových zipových rolet doporučujeme vždy použít 
VL typ 838.

S ohledem na rozměry stojky pergoly Artosi 110 x 110mm se pro montáž screenových rolet doporučuje použít velikost boxu 
rolety 110mm. Při použití většího rozměrů boxu rolety a osezení roletami v rohových spojích pergoly dojde ke kolizi zadních 
částí boxů a v tomto případě nelze obě rolety nainstalovat tak, aby lícovaly z vnější hranou obvodových profilů!!! 

V případě, kdy je pergola instalována do objektu, a objednání screenových rolet je současně s pergolou, doporučujeme při 
prvotním zaměření, proměřit spád plochy směrem od objektu. Naměřené hodnoty zohledněte v objednávkovém formuláři pro 
zadání správné výšky screenové rolety (případná rozdílná délka vodících lišt).

V případě dodatečné montáže stínící techniky (screenových rolet), po určité dodě od dodání pergoly je nutné dobré zvážit 
provedení instalace kabeláže. Je potřeba pečlivě zvolit vrtání otvorů tak, aby nebyly narušeny komory pro odtok vody. Pokud to 
situace vyžaduje kabeláž se může instalovat na horní plochu obvodového profilu.
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VYBALENÍ A USKLADNěNÍ PERGOLY  

Pergola je dodávána ve většině případů v  dřevěných bednách. Z tohoto důvodu doporučujeme složení beden z dopravního 
prostředku pomocí vysokozdvižného vozíku. Pokud nelze zajistit vysokozdvižný vozík, otevřete bedny a jednotlivé části pergoly 
opatrně vyndejte a položte na rovný podklad – víko bedny, aj.. Zkontrolujte zda nebyly dopravou poškozeny bedny a kompo-
nenty v nich.

Pergolu v původním balení, pokud není instalována ihned po vyložení, uskladněte na suchém místě a zamezte přístupu sluneč-
ních paprsků. 

Při rozbalení pergoly postupujte obezřetně, zkontrolujte zda je vše v pořádku, nepoškoďte lak. V případě jakékoli závady, závadu 
zdokumentujte a pokračujte v montáži dle návodu. Při montáži jen vynechte pracovní postupy  provedení  ošetření  těsnícím 
tmelem!!! (Pro případ výměny vadného dílu, netýká se lamel). 

1. OVLÁDÁNÍ       

Motor s integrovaným přijímačem IO

Ovládání se provádí ovládačem Situo 5 variation io (nebo případně jiným ovládačem IO).

Pokud je pergola dodávána s ovladačem IO, jsou jednotlivé motory spárovány s ovladačem a jsou nastaveny krajní polohy mo-
torů (výchozí a koncová poloha lamel). V případě, že součástí dodávky není dálkový ovladač IO, jsou nastaveny jen krajní polohy 
motorů. V tomto případě se musí před prvotním spuštěním provést spárování motorů s ovladačem, popřípadě další nastavení 
dle návodu použitého pohonu. 
Nastavení krajních poloh lamel neměňte, může dojít k jejich kolizi a poškození!!!
Je-li pergola vybavena integrovaným LED osvětlením, je toto osvětlení spárováno s dálkovým ovladačem. 
Případné přeprogramování je možné provést dle návodu pro Somfy LED lighting receiver IO.

Motor bez integrovaného přijímače WT

Ovládání se provádí lokálním nástěnným tlačítkem propojeným drátovou cestou s pohonem pergoly. Pokud jsou tyto motory 
spojeny s řízením chytrého domu, ovládání probíhá obvykle přes konkrétní ovládací prvky daného výrobce (aktory, aplikace, 
dálkové ovladače). V případě použití řídicího systému se nejprve seznamte s návodem jemu určeným. Nastavení krajních poloh 
lamel neměňte, může dojít k jejich kolizi a poškození!!!

Ovládání pergoly vždy provádějte z místa, které umožňuje úplný přehled nad pohybem střechy pergoly.

2. ÚDRŽBA

V zájmu uchování výrobku v perfektních provozních a bezpečnostních podmínkách, postupujte následovně:

•	 alespoň dvakrát ročně (na jaře a před zimou) vizuálně zkontrolujte nosnou  konstrukci. Pokud je to nutné, vyčistěte povrch 
hliníkových profilů od nečistot, prachu a smogu. K čištění používejte měkčený vlhčený hadřík. Silné znečištění může být 
odstraněno běžnými čisticími prostředky na lakované povrchy automobilů. Na očistění konstrukce nepoužívejte agresivní 
čisticí prostředky jako organická ředidla, rozpouštědla, čistící pasty a písky a silné alkalické čisticí prostředky

•	 alespoň dvakrát ročně (na jaře a před zimou) zkontrolujte utažení všech šroubů a spojovacích prvků
•	 alespoň dvakrát ročně (na jaře a před zimou) ošetřete gumové těsnění přípravkem k tomu určeným (silikonový sprej, atd.)
•	 průběžně odstraňovat hrubé nečistoty jako větve z lamel střechy pergoly.
•	 průběžně kontrolovat a čistit odtokové kanálky, zejména od listí, aby nedocházelo k jejich ucpání. 

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY        

V pohyblivých částech Pergoly se nesmí nalézat žádné předměty a osoby!

•	 Neblokujte lamely, když jsou v pohybu a v žádném případě mezi lamely nevkládejte ruce. Je-li pergola vybavena stínící 
technikou, tak ji v případě nepříznivého počasí vytáhněte do horní polohy.

•	 Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacím zařízením. Pravidelně kontrolujte pergolu, zda nedošlo k nějakému poškození. 

V případě zjištění závady nebo poruchy kontaktujte svého dodavatele systému!!!

Z důvodu neustálého zdokonalování produktu nemusí technické informace uvedené v tomto návodu odpovídat skutečnému 
stavu dodané pergoly.
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Šablona pro kotvení stojky pergoly.

Otvor pro prostup kabelu je vždy orientován na vnější stranu pergoly.
Pohled na patku z vnitřní strany pergoly.                                                
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 chrání před hlukem, prachem i nepřízni počasí
 volba počtu křídel od dvou do šesti
 volba způsobu otevírání
 překážka proti násilnému vniknutím
 jednoduchá montáž díky již zkompletovanému systému
 snadná a rychlá ovladatelnost i údržba
 barevné sladění s pergolou ARTOSI i screenovou roletou ALFA 

díky lakování do široké škály barev RAL

ARTOSI GLASS
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 chrání před hlukem, prachem i nepřízni počasí
 překážka proti násilnému vniknutí
 barevné sladění s pergolou ARTOSI i screenovou roletou ALFA
 pojistky proti vysazení skel
 jednoduchá montáž díky již zkompletovanému systému
 snadné a rychlé ovládání i údržba
 volba počtu křídel i způsobu otevírání

POSUVNÝ RÁMOVÝ SYSTÉM ZASKLENÍ
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POSUVNÝ RÁMOVÝ SYSTÉM ZASKLENÍ

Základní specifikace 

Posuvný rámový zasklívací systém z hliníkových profilů a skleněné výplně je používán pro zasklení pergol ARTOSI. Systém ote-
vírání je posuvný, tzn., že jednotlivá křídla zajíždějí za sebe. Provedení může být ve variantách 2-dílné až 6-dílné.Speciální tvar 
vertikálního profilu slouží současně jako madlo po celé své délce, výplň je čiré kalené sklo tloušťky 6 mm. Systém lze doplnit 
madly s možností zamykání.

CERTIFIKACE
•	 certifikát č. CV-11-0467/Z, vydaný Centrem stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín 

Standartní rozměry a zatížení
Rámový systém 
zasklení

Šířka (mm) Výška (mm) Zatížení (kg/m2) Zatížení (kg/BM)

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

jedno křídlo 800 1000 500 2700 25* 65**

zasklívací prostor 2000 6000 500 2700 25* 65**
*při síle skla 6 mm
**při síle skla 6 mm a max. výšce zasklení 2,7 m

Technický popis

A. Materiál
 Rámy posuvných oken, vodící profily křídla, kolejnice a uzavírací lišty jsou profily z hliníkových slitin povrch stříbrný elox, 

nebo ve standardní barevné úpravě bílý komaxit (bez typu povrchové úpravy), příplatkové barvy dle stupnice RAL a v po-
vrchových úpravách hladká, mat nebo struktura. Spodní kolejnice jsou vždy v barvě elox! Ostatní komponenty nepodléhají 
povětrnostním vlivům a UV záření (nerez, plast). Výplň je ESG sklo kalené 6 mm, čiré. 

B. Skladba, konstrukce a funkce výrobku
 Výplň je vsazena a zasilikonována do profilů opatřených kartáčkovým těsněním, spojených plastovými rohy, ve kterých jsou 

nerezová samomazná ložiska s plastovou bandáží a pojistky proti vysazení. 2—6 posuvných křídel pojíždí po spodní kolejni-
ci a jsou vedena horní kolejnicí (nezasahují do vnitřního prostoru pergoly).Posuvná křídla se mohou zasouvat na jednu stra-
nu nebo symetricky na obě strany (opona).  Ve spodní kolejnici jsou drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího 
sněhu. Boční uzavírací profily a konstrukce vertikálních profilů zajišťují zvýšenou těsnost celé konstrukce.

C. Způsob osazení výrobku
 Systém je před vlastní montáží zkompletován, což samotnou montáž velmi usnadňuje, montáž se pak provádí z vnitřní 

strany pergoly. Připevnění vodící kolejnice do hliníkové konstrukce pergoly se provádí pomocí nerezových šroubů do kovu. 
Připevnění spodní kolejnice k podkladu se provádí pomocí šroubů s hmoždinkami. Podklad pro připevnění musí být nosný, 
stabilní a vyrovnaný, např.: beton, betonové dlaždice, zámková dlažba, cihlová zeď apod.

Upozornění:
V případě, že je pergola vybavena posuvnými skleněnými panely, musí uživatel zařízení v případě sněžení jednoznačně zabez-
pečit otevřením lamel (tj. uvést lamely do kolmé polohy). V případě, že již dojde k nánosu sněhu na zavřenou pergolu, odstra-
nit co nejdříve sněhovou pokrývku ze střechy pergoly. V opačném případě může dojít k poškození pojezdu jednotlivých polí 
pergoly, případně k poškození celého systému prosklení.
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Možnosti provedení

Počet křídel

2D

4D

3D

2x 2D 2x 3D

5D

Možnosti otvírání

Jednostranné (levé/pravé)

Oboustranné (opona)
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Způsob otevírání

Otevírání doleva - křídlo vpravo je nejblíže, osazuje se madlem (v objednávce lze též uvést „madlo vpravo“ nebo „sklad křídel 
vlevo“)

Otevírání doprava - křídlo vlevo je nejblíže, osazuje se madlem (v objednávce lze též uvést „madlo vlevo“ nebo „sklad křídel 
vpravo“) 

Otevírání od sebe (opona) – dvě křídla nejvíce uprostřed jsou nejblíže, osazují se madlem (v objednávce lze uvést „madlo vpra-
vo i vlevo“ nebo „sklad křídel od sebe“)
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Vertikální profily

Zesílené vertikální profily pro použití do zasklení o podchozí výšce pergoly do 2700 mm.

Ukončovací profily

1.

1.

2.

2.
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Výplně

Řez – detail

Profily pro výplně o tloušťce 6 mm kalené bezpečnostní sklo (ESG).

1.

1.

2.

2.
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Madla

Madlo kovové se zámkem Madlo obyčejné

Čep s pružinou 

Umístění vpravo dole, resp. vlevo dole v závislosti 
na zvoleném způsobu otevírání.

Kolejové profily

Standartní kolejnice  
(Spodní kolejnice vždy v povrchové úpravě elox.)

Zajištění proti otevření

Vertikální profil

Profil pro zasklení jednoduchého skla 6 mm (ESG). 
Profil je zesílený do výšky zasklení 2,7 m.
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Montáž

Krytka kolejnice

1. Krytka kolejnice

2. Kolejnice

Nasaďte krytky na oba konce spodní
kolejnice. Přesahující část krytky
odřízněte nožem. 

Krytka drenážního otvoru 

1. Kryta drenážního otvoru

2. Kolejnice

Madla

Madlo kovové se zámkem

1.  Vertikální profil
2.  Madlo – základní díl
3.  Madlo – šroub 2,9 x 6,5
4.  Madlo - spodní díl
5.  Madlo – zámek
6.  Madlo oblouk

1.  Rozmontujte dodané madlo.2. Přiložte základní díl madla na vertikální profil křídla do požadované výšky
3.  Vrtákem ø 2,5 si připravte otvory pro šrouby k uchycení základního dílu madla.
4.  Základní díl madla upevněte přiloženými šrouby 2,9 x 6,5
5.  Zasuňte křídlo do U profilu a vyvrtejte otvor pro čep bajonetového zámku (otvor prochází přes U profil a stěnu vertikálního 

profilu).
6.  Na základní díl nasaďte zámek, spodní díl madla a zajistěte pomocí dodaných šroubů.
7.  Nasaďte oblouk madla a zajistěte šrouby.
8.  Vyzkoušejte funkčnost zámku.
9.  Průměr otvoru pro čep zámku je možné mírně zvětšit, aby byl zajištěný snadný chod uzamykání.

Pozn.: Zámková vložka není oboustranná (zámek neprochází na druhou stranu). Tzn., dá se zamykat jen zevnitř.

2.

2.

1.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Madlo obyčejné

1.  Vertikální profil
2.  Madlo obyčejné 100 mm
3.  Madlo – š roub 2,9 x 6,5

1.  Madlo přilepte na vertikální profil křídla do požadované 
výšky.

2.  Vrtákem ø 2,5 si připravte otvory pro šrouby k uchycení 
madla. Při vrtání dávejte pozor, abyste vrtákem nepoškodili 
výplň kří dla

3.  Otvory na madlu upravte záhlubníkem.
4.  Připevněte madlo šrouby 2,9 x 6,5

Zajištění

Čep s pružinou

1.  Profil - u combi
2.  Čep s pružinou - díl 1
3.  Čep s pružinou - díl 2
4.  Vertikální profil
 Čep – umístění pouze zevnitř

1.  Zasuňte křídlo do U profilu
2.  Vrtákem ø 7 si připravte otvor pro čep. Otvor prochází U profilem a stěnou vertikálního profilu.
3.  Otvor v U profilu zvětšete na ø 9 mm.
4.  Rozmontujte Čep s pružinou.
5.  Základní díl čepu vložte do otvoru z vnitřní strany U profilu.
6.  Madlo čepu našroubujte na základní díl.
7.  Vyzkoušejte chod čepu. Pro snadný chod je možné zvětšit průměr otvoru ve vertikálním profilu.
Pozn.: Není ve výrobě předem vrtané, nutno dodělat stejně jako madlo.

1.

1.

6.

5.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
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rozteče kotvících otvorů
A. max 750 mm
B. max 150 mm
C. max 300 mm

Kotvící plán posuvného rámového systému zasklení

Kolejnice nesmí být zapuštěna do podlahy – nepůjde usadit sklo.

Doporučený spojovací materiál

1.  VRUT min. 5 x 50, kotvení do dřeva 
2.  SAMOŘEZNÝ ŠROUB min. 4,8 x 32, kotvení do kovových ma-

teriálů
3.  HMOŽDINKA min. 8 x 50 + VRUT min. 5 x 60, kotvení do beto-

nu / cihly

1. 2. 3.
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 zajišťuje ničím nerušený výhled do zahrady
 chrání před hlukem, prachem i nepřízni počasí
 barevné sladění s pergolou ARTOSI i screenovou roletou ALFA
 pojistky proti vysazení skel
 jednoduchá montáž díky již zkompletovanému systému
 snadné a rychlé ovládání i údržba
 volba počtu křídel i způsobu otevírání

POSUVNÝ BEZRÁMOVÝ SYSTÉM ZASKLENÍ
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POSUVNÝ BEZRÁMOVÝ SYSTÉM ZASKLENÍ 

Základní specifikace 

Posuvný bezrámový zasklívací systém z hliníkových profilů a samonosné skleněné výplně je používán pro zasklení pergol AR-
TOSI. Systém otevírání je posuvný, tzn., že jednotlivá křídla zajíždějí za sebe. Provedení může být ve variantách 2-dílné až 6-díl-
né. Samonosná výplň je čiré kalené sklo 10 mm, pro manipulaci je doplněna nerezovými madly s možností zamykání.

CERTIFIKACE
•	 certifikát č. CV-13–592/Z, vydaný Centrem stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín 

Standartní rozměry a zatížení

Rámový systém zasklení
Šířka (mm) Výška (mm) Zatížení (kg/m2) Zatížení (kg/BM)

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

jedno křídlo 800 1000 500 2700 28* 70**

zasklívací prostor 2000 6000 500 2700 28* 70**
*při síle skla 10 mm
**při síle skla 10 mm a max. výšce zasklení 2,7 m

Technický popis

A. Materiál

 Vodící profily křídla, kolejnice a uzavírací lišty jsou profily z hliníkových slitin povrch stříbrný elox, nebo ve standardní barev-
né úpravě bílý komaxit (ostatní příplatkové barvy dle stupnice RAL) a v povrchových úpravách hladká, mat nebo struktura. 
Spodní kolejnice vždy v barvě elox!. Ostatní komponenty nepodléhají povětrnostním vlivům a UV záření (nerez, plast). Vý-
plň je ESG sklo kalené 10 mm, čiré.

B. Skladba, konstrukce a funkce výrobku
 Výplň je vsazena a zasilikonována do profilů opatřených ve spodní a v horní části molitanovým těsněním. Plynulý posun 

zajišťují kolečka (nerezová, samomazná ložiska s plastovou bandáží) ve spodním hliníkovém profilu. Dvě až šest posuvných 
křídel pojíždí po spodní kolejnici a jsou vedena horní kolejnicí. Posuvná křídla se mohou zasouvat na jednu stranu nebo 
symetricky na obě strany. Ve spodní kolejnici jsou drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu. Boční uza-
vírací L-profily a silikonové těsnění na bocích křídel zajišťují zvýšenou těsnost celé konstrukce. Díky speciální úpravě horní 
kolejnice je možné vyrovnat nerovnosti konstrukcí až do 50 mm.

C. Způsob osazení výrobku
 Systém je před vlastní montáží zkompletován, montáž se provádí z vnitřní strany pergoly. Připevnění na stávající konstrukci 

pergoly se provádí pomocí nerezových šroubů do kovu. Připevnění spodní kolejnice k podkladu se provádí pomocí šroubů 
s hmoždinkami. Podklad pro připevnění musí být nosný, stabilní a vyrovnaný, např.: beton, betonové dlaždice, zámková 
dlažba, cihlová zeď.

Upozornění: 
V případě, že je pergola vybavena posuvnými skleněnými panely, musí uživatel zařízení v případě sněžení jednoznačně zabez-
pečit otevřením lamel (tj. uvést lamely do kolmé polohy). V případě, že již dojde k nánosu sněhu na zavřenou pergolu, odstra-
nit co nejdříve sněhovou pokrývku ze střechy pergoly. V opačném případě může dojít k poškození pojezdu jednotlivých polí 
pergoly, případně k poškození celého systému prosklení.
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Možnosti provedení

Počet křídel

2D

4D

3D

5D

2x 2D

2x 3D

Způsob otevírání

Jednostranné (levé/pravé)

Oboustranné (opona)
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Způsob otevírání

Otevírání doleva - křídlo vpravo je nejblíže, osazuje se madlem (v objednávce lze též uvést „madlo vpravo“ nebo „sklad křídel 
vlevo“)

Otevírání doprava - křídlo vlevo je nejblíže, osazuje se madlem (v objednávce lze též uvést „madlo vlevo“ nebo „sklad křídel 
vpravo“)

Otevírání od sebe (opona) – dvě křídla nejvíce uprostřed jsou nejblíže, osazují se madlem (v objednávce lze uvést „madlo vpra-
vo i vlevo“ nebo „sklad křídel od sebe“)
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Přesah křídel
(pohledy z interiéru)

Provedení s přesahem křídel 35 mm. Lepší vzájemné krytí skel.

Úchyty a zámky (pohledy z interiéru)

Provedení s úchytem

otevírání na stranu

otevírání „opona“

A2

C1 C1

B2

B1 B1

B2

F1

C2

E1



PERGOLY

50

Provedení se zámkem 

otevírání na stranu

Křídlo se zámkem je širší o 105 mm než ostatní křídla.

otevírání „opona“

Úchyt obdélníkový 153x50 nerez Zámek A194S nerez Zámek A194D pro oponu nerez

Čep s pružinou

A2

C1 C1

D2

D1 D1

B2

F1

C2

E1
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spodní kolejnice 
(na vyžádání) 
(povrchová 
úprava vždy 
elox)

horní vodící 
profil

Kolejové profily
 
 provedení 2D/2x2D provedení 3D/2x3D provedení 4D provedení 5D (4+1L)

1. Profil U s drážkou
2. Těsnění štětinové do u profilu 4,8 x 15
3. ESG 10 mm 

Ukončovací profily

1. 2. 3.
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1. Profil U s drážkou
2. Protikus pro zámek - plast
3. Protikus pro zámek - nerez
4. Šroub 3,9 x 32

1. Úchyt - vnitřní část
2. Úchyt - venkovní část
3. Úchyt - těsnění
4. Úchyt - šroub
5. Sklo ESG 10 mm - vrtané

Montáž 

Úchyt a zámek
Úchyt obdélníkový 153x50 nerez

Zámek A 194S a protikus pro zámek

Čep s pružinou
1. Profil U s drážkou
2. Profil horizontální flexi 10
3. Čep s pružinou

5.

1.

1.

4.

2.

2.

1.

3.

3.

3.

4.

3.

2.
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Zajištění křídla proti vysazení

1. Krytka kulatá 12,8 plastová
2. Podložka m5 12,8 plastová
3. Šroub 4,8 x 32
4. Profil vodící stropní

1. HMOŽDINKA min. 10 x 50 + VRUT min. 6 x 50, kotvení do betonu / cihly
2. SAMOŘEZNÝ ŠROUB min. 6 x 30, kotvení do kovových materiálů
3. VRUT min. 6 x 50, kotvení do dřeva

rozteče kotvících otvorů
A. max 750 mm
B. max 150 mm
C. max 300 mm

Kotvící plán systému a doporučený spojovací materiál

4.

3.

2.

1.

1. 2. 3. 4.

1

2

3
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Vyměření a montážní návod pro posuvné systémy zasklení

Zaměření stavebního otvoru

1.  Podklad pro montáž zasklívacího systému musí být nosný, zpevněný a bez prasklin.
2.  V případě montáže zasklívacího systému do stávajících kovových konstrukcí, nesmí konstrukce vykazovat známky koroze 

rámu a kotevních prvků, vodorovného i svislého průhybu.
3.  Rozměry zasklívacího systému jsou určeny podle nejmenšího naměřeného rozměru stavebního otvoru.

Popis prvků posuvného systému
 
Jednotlivé prvky posuvného systému se mohou vizuálně lišit podle typu systému a provedení.

1. Horní kolejnice
2. Spodní kolejnice
3. Ukončovací profil
4. Krytka ukončovací
5. Krytka drenážního otvoru
6. Posuvné křídlo
7. Madlo
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1. Profil 2-kolejový standard
2. Profil 3-kolejový standard
3. Profil 4-kolejový standard
4. Profil 5-kolejový standard

Rámový systém
1. Profil 2-kolejový standard
2. Profil 3-kolejový standard
3. Profil 4-kolejový standard
4. Profil 5-kolejový standard

Bezrámový systém
1. PROFIL VODÍCÍ STROPNÍ-2
2. PROFIL VODÍCÍ STROPNÍ-3
3. PROFIL VODÍCÍ STROPNÍ-4
4. PROFIL VODÍCÍ STROPNÍ-4, PROFIL L 60 X 60 X 2 (4+1L)

Spodní kolejové profily

Horní kolejové profily

1 2

3 4

1

1

3

3

2

2

4

4

Rámový systém

Bezrámový systém
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Ukončovací profil 
Profil U - s drážkou pro těsnění pro rámový systém

Ostatní příslušenství

Vyrovnávací podložka Vyrovnávací podložka Vyrovnávací podložka Vyrovnávací podložka
1 mm 3 mm 5 mm 10 mm

madlo kovové uzamykatelné madlo obyčejné úchyt nerezový úchyt nerezový se zámkem
pro rámový systém pro rámový systém pro bezrámový systém pro bezrámový systém

čep s pružinou
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Kotvení do materiálu Typ kotvení

Max. rozteče kotevních míst A 
(mm)

Větrná oblast

I II III IV V

beton, kámen, plné cihly plastová hmoždinka ø 8 x 46 + vrut ø 6 mm, nerez A2 900 700 600 500 350

děrované cihly plast. rámová hmoždinka ø 10 x 80 + včetně vrutu 900 800 700 550 400

pórobeton, plynosilikát plast. rámová hmoždinka ø 10 x 80 + včetně vrutu 700 550 450 350 250

ocelové profily o tl. min. 2 mm samořezný šroub ø 4,8  + ocel 8.8 -galv. pozink 950 900 800 750 500

hliníkové profily o tl. min. 2 mm samořezný šroub ø 4,8  + nerez -A2 800 600 500 400 300

masivní dřevo vrut ø 5 mm  + nerez -A2 800 600 500 400 300

max. rozteč B: 150 mm

Kotvící otvory

ukončovací profily

kolejové profily

Kotvící prvky
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Profil spodní kolejnice

1

2
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5

4

3
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Profil horní kolejnice

Rámový systém

Opakujte postup „Profil spodní kolejnice“ 1, 2, 3, 4

Profil horní kolejnice

Rámový systém
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Profil horní kolejnice

Bezrámový systém

Opakujte postup „Profil spodní kolejnice“ 1, 2, 3, 4
Horní vodící profil není nutné vyrovnávat do 
roviny pomocí vyrovnávacích podložek, pokud 
výškový rozdíl NENÍ VĚTŠÍ NEŽ 30 MM!
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Ukončovací profily

1

A

B
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2

4

3
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Posuvné křídlo

Rámový systém

1.  Osazeným posuvným křídlem po celé délce zasklení zkontrolujte přesah křídla s horní kolejnicí (obr. 1).
2.  Opravu provedete snížením (přidáním vyrovnávacích podložek) nebo zvýšením (odebráním vyrovnávacích podložek) horní 

kolejnice v místech, kde zapuštění křídla není optimální.
3.  Osaďte zbývající křídla posuvného systému.

1 2

3
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Bezrámový systém

(pro bezrámový systém je zde rozdílný pouze obrázek č. 3)

1. Osazeným posuvným křídlem po celé délce zasklení zkontrolujte přesah křídla s horní kolejnicí (obr. 1).
2. Opravu provedete snížením (přidáním vyrovnávacích podložek) nebo zvýšením (odebráním vyrovnávacích podložek) horní 

kolejnice v místech, kde zapuštění křídla není optimální.
3. Osaďte zbývající křídla posuvného systému.

4
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Dokončovací práce

Zapravení připojovací spáry

1.  Zapravení připojovací spáry do 5 mm (obr. A) proveďte z vnitřní i venkovní strany pomocí silikonového nebo akrylového 
tmelu.

2. U spár větších 5 mm (obr. B) doporučujeme spáru vyplnit PU pěnou. Po vytvrzení a ořezání pěny doporučujeme spáru pře-
krýt lištami z AL plechu.

3. Lišty je možné nalepit pomocí vhodného lepidla odolného proti povětrnostním vlivům.

1

A

B
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Poznámky:
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