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Bioklimatická hliníková pergola BAT R 

 
Návod k užívání 
 
Samonosná hliníková konstrukce pergoly je určena pro venkovní použití. 

Konstrukce je tvořena extrudovanými hliníkovými profily 150 x 150 x 3 mm a nerezovým spojovacím 

materiálem. Jednotlivé části nosné konstrukce jsou spojeny pomocí šroubových spojů. 

 

 

 

 

 

 

 

*řez profilem nosné  nohy pergoly 

 

Nosná konstrukce a střešní část pergoly (lamely)  nejsou 100% vodotěsné. Systémové spoje 

konstrukce pergoly (stojky + trámy) nejsou vodotěsně utěsněny. Drobné protečení vody do 

konstrukce při dešti je běžné, nijak neomezuje funkci výrobku ani uživatele v plnohodnotném 

používání pergoly.   

Střešní část pergoly je tvořená hliníkovými velkoformátovými lamelami BAT R. Lamely lze 

polohovat pomocí ovládání lineárního pístového motoru. Po využití funkce protidešťové 

ochrany (zavření střešní konstrukce lamel), po skončení deště, doporučujeme nejdříve na pár 

minut pootevřít střešní část, kdy  nashromážděná zbytková voda na lamelách steče do 

sběrných kanálů. Následně je možné plně využit funkce střešní části pergoly. I při dodržení 

tohoto postupu je drobné odkapávání vody do prostoru pod pergolou běžné.  
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*řez pohyblivou lamelou BAT R 

 

V zimním období, při teplotách pod 5°C, doporučujeme nechat lamely střešní části konstrukce 

otevřené v poloze natočení 90°.  Nehrozí potom poničení jak mechanických částí otočných 

lamel, tak spálení motoru. Při zavřených lamelách hrozí neúnosné přetížení vlivem spadu 

sněhových srážek, stejně tak hrozí přimrznutí střešní konstrukce lamel. V tomto období 

doporučujeme nepoužívat funkce polohování střešních lamel, stejně tak případných bočních 

stínících clon. 

Systémové provedení bioklimatické pergoly slouží především ke stínění a regulaci slunečních paprsků. 

Pergola může být samostatně stojící nebo ve spojení s ostěním rodinných domů či různě nastavovaná. 

Celou konstrukci navrhujeme dle statických výpočtů. 

Bioklimatické pergoly BAT R nejsou určeny k přenášení žádných dalších zatížení v jakémkoliv 

směru, např. zavěšení předmětů, reklamních log, reklam, opor pro předměty a osoby atd. 

Hliníkové pergoly není možné použít k jiným účelům, než na jaký je konstruován- tzn. jako 

estetické/stínící dílo. 

 

 

 

 

 

 

 

 *boční řez pergolou 


