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PERGOLY LUKA, MIRA

Značka symbolizujúca mnohoročnú tradíciu, nevyčísliteľné investície do vlastného vývoja, používanie kvalitných materiálov, technologickú vyspelosť, spoľahlivú prácu 
stoviek zamestnancov a mnoho ďalších parametrov, ktoré tvoria jeden celok - finálny výrobok spoločnosti ISOTRA.

PREdnOSTI A výhOdY

InOvATívnY dIZAjn

hLIníKOvé LAMELY S ORIEnTácIOU 0° Až 140°

nEhORľAvá Pvc TKAnInA

InTEGROvAný OdTOK vOdY

OchRAnA PROTI dAžďU A SnEhU

vYSOKá OdOLnOSť PROTI vETRU

MOžnOSť InTEGRácIE ScREEnOvých ROLIET čI vOnKAjších žALúZIí

MOžnOSť AfInITY PERGOL

Samonosná pergola MIRA 4 alebo pergola MIRA 2  
s rafinovaným a inovatívnym dizajnom. Strecha z hliníko-
vých lamiel, ktoré možno orientovať od 0° do 140°  
s tesnením a bočným odtokom vody. do pergoly  
možno integrovať LEd bodové osvetlenie, tieniace prvky 
- screenovú roletu či vonkajšiu žalúziu a tiež anti-snow 
systém - systém proti zasnežovaniu lamiel.

Pergoly Mira predstavujú syntézu pevnej a stabilnej 
konštrukcie a inovatívneho prevedenia lamiel, vrátane 
príslušných komponentov. Okrem dynamických testov 
spĺňajú pergoly Mira tiež prísne nároky na statické skúš-
ky rovnomerného zaťaženia lamiel v uzavretej polohe  
s hmotnosťou až 140 kg/m2. Pergoly spĺňajú požiadavky 
6. triedy odolnosti proti vetru.

hliníkové látkové pergoly LUKA M a LUKA S sú estetickou 
ozdobou vašej záhrady. Sťahovacia strecha je vyrobená  
z jediného kusu nehorľavej Pvc tkaniny. Látka vykazuje 
vynikajúcu pevnosť a rozmerovú stabilitu, samozrejmos-
ťou je 100% ochrana proti dažďu a slnečným lúčom.

Trakčný systém je vyrobený z vysoko odolného  
ozubeného remeňa, ktorý beží na guľkových ložiskách  
a obzvlášť tichých vozíkoch. Toto spojenie sa vyznačuje 
veľmi tichým a pravidelným chodom. čelný odtok vody 
je integrovanou súčasťou konštrukcie pergoly. Ovládanie 
pergoly je motorické.

vYSvěTLIvKY

diaľkový ovládač



PERGOLA MIRA 4

Mira 4 je samonosná pergola so 4 základnými 
stojkami. Strechu pergoly tvoria hliníkové lamely, 
ktoré možno orientovať od 0° do 140° s tesne-
ním a bočným odtokom vody. Pergolu Mira 4 
možno spriahnuť v modulovom systéme vedľa 
seba alebo za sebou.

do pergoly je možné integrovať LEd bodové osvetlenie. Pergolu 

možné rozšíriť o tieniace prvky - screenové rolety či vonkajšie žalúzie 

a doplniť o dažďovýj a teplotný snímač v prípade použitia anti-snow 

systému proti zasnežovaniu lamiel.

Pergola Provedenie
dĺžka (mm) šírka (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



Prednosti a výhody

   hliníkové lamely s orientáciou 0° až 140°,

  bočný odtok vody integrovaný do stojky,

  ochrana proti dažďu a snehu (max. zaťaženie 140 kg/m2),

  vysoká odolnosť proti vetru,

   možnosť integrácie screenových roliet  

či vonkajších žalúzií,

  možnosť afinity pergol,

   ľubovoľná RAL farba konštrukcie vrátane  

antracitovej štruktúry.

            

varianty montáže
  Pergola MIRA 4 je samostojná s možnosťou kotvenia stojok do podlahy.

Ovládánie

Základné farebné prevedenia 
konštrukcie a lamiel

RAL 9003 biela RAL 9006 svetle strieborná RAL 7016 antracitovo sivá

RAL 8014 hnedá V01 perleťovo strieborná V05 čierna pieskovaná

0° 45° 90° 140°



Pergola Provedenie
dĺžka (mm) šírka (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 pergola s 2 základnými 
stojkami a kotvením do steny. Strechu pergoly 
tvoria hliníkové lamely, ktoré možno orientovať 
od 0° do 140° s tesnením a bočným odtokom 
vody. Pergolu Mira 2 možno spriahnuť v modu-
lovom systéme vedľa seba alebo za sebou.

do pergoly je možné integrovať LEd bodové osvetlenie. Pergolu 

možné rozšíriť o tieniace prvky - screenové rolety či vonkajšie žalúzie 

a doplniť o dažďový a teplotný snímač v prípade použitia anti-snow 

systému proti zasnežovaniu lamiel.



Prednosti a výhody

   hliníkové lamely s orientáciou 0° až 140°,

  bočný odtok vody integrovaný do stojky,

   ochrana proti dažďu a snehu  

(max. zaťaženie 140 kg/m2),

  vysoká odolnosť proti vetru,

   možnosť integrácie screenových roliet  

či vonkajších žalúzií,

  možnosť afinity pergol,

   ľubovoľná RAL farba konštrukcie vrátane  

antracitovej štruktúry.

            

varianty montáže
   Pergola MIRA 2 je samostojná s možnosťou kotvenia stojok do podlahy 

a kotvením profilu do steny.

Ovládánie

Základné farebné prevedenia 
konštrukcie a lamiel

RAL 9003 biela RAL 9006 svetle strieborná RAL 7016 antracitovo sivá

RAL 8014 hnedá V01 perleťovo strieborná V05 čierna pieskovaná

0° 45° 90° 140°



Pergola Prevedenie
dĺžka, výsuv (mm) šírka (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 ako 
tradičné, tak moderné poňatie exteriéru na sofis-
tikované a trendy prostredia. Posuvná strecha je 
vyrobená z jediného kusu nehorľavej Pvc tkaniny.                                                                                                                                         
                 

 

Látka sa vyznačuje vysokou rozmerovou stabilitou a chráni pred 

slnkom, dažďom i vetrom. čelný odtok vody je integrovanou súčasťou 

konštrukcie pergoly. Trakčný systém je vyrobený z vysoko odolného 

ozubeného remeňa, ktorý beží na guľkových ložiskách. Toto spojenie 

sa vyznačuje veľmi tichým a pravidelným chodom. Ovládanie pergoly 

je možné iba motorom. varianty látkových pergol LUKA S a LUKA M 

sa líšia iba limitnými rozmery. Alternatívne možno spražiť dve pergoly 

vedľa seba, túto variantu je možné objednať pod názvom LUKA S / d 

alebo LUKA M / d.



Prednosti a výhody

   nehorľavá Pvc tkanina s vysokou rozmerovou stabilitou,

   čelný integrovaný odtok vody,

   ochrana proti dažďu a slnečným lúčom,

   netradičný trakčný systém zaisťuje tichý chod pergoly,

   možnosť afinity dvoch pergol vedľa seba,

   ľubovoľná RAL farba konštrukcie vrátane antracitovej štruktúry.

varianty montáže
   Pergola LUKA je samostojná s možnosťou kotvenia stojok do podlahy  

a kotvením profilu do steny.

Ovládanie

RAL 9003 biela      RAL 1013 ustricová      V02 bronzová matná

V01* perleťovo strieborná      V05 čierna pieskovaná

farebné prevedenie                                                                                                                                   
Konštrukcia

Pergola LUKA M

Pergola LUKA M/d

*iba pre pergolu LUKA M, M/d



LáTKY
Pre pergoly LUKA možno použiť dva druhy Pvc látok - látky 502 SATIn dodávateľa Serge ferrari  
a látky 716 Polyplan firmy Sattler.

 

502 SATIn
   Saténový efekt dodáva projektom moderný a vysoko kvalitný vzhľad,

   zvýšená odolnosť proti nečistotám vďaka Pvd f úprave,

   veľmi hladký povrch zaisťuje ľahkú údržbu,

   výnimočná rozmerová stabilita,

   veľká pevnosť,

   dlhá mechanická odolnosť,

   maximálna ochrana proti Uv žiareniu (100% filtrácia UvB lúčov, UPf 50+ u všetkých farieb),

   ochrana pred teplom a nepriaznivými klimatickými podmienkami,

   10 rokov záruka (pre statické aplikácie).

hmotnosť 
(g/m2)

hrúbka 
(mm)

Materiál
šírka 
(mm)

nehorľavosť
Teplotný rozsah 

(° c)
faktor priepustnosti 

(%)
Uv faktor 

(%)
farebná 
stálosť

570 +- 5 % 0,45 +- 5 % Pvc 1 800 M2, B1, B-s2, d0 + 70/-30 0 - -

P1 cenová skupina možnosť potlače

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
   vynikajúca zvariteľnosť,

   nehorľavosť (B-s2, dO podľa normy En 13501-1),

   rozmerová stabilita,

   extrémna odolnosť proti chladu aj horúčave,

   povrch odpudzujúci pleseň.

hmotnosť 
(g/m2)

hrúbka 
(mm)

Materiál šírka (mm) nehorľavosť
Teplotný rozsah 

(° c)
faktor priepustnosti 

(%)
Uv faktor 

(%)
farebná 
stálosť

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

P1 cenová skupina možnosť potlače

Technické vlastnosti

78410 71683378683 716739

* 716833 grey, 716739 brown
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