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… chráni vaše súkromie.
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pergola MIra 4, MIra 2

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°

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

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.

            

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

0° 45° 90° 140°

RAL 9003 biela RAL 9006 svetle strieborná RAL 7016 antracitovo sivá

RAL 8014 hnedá V01 perleťovo strieborná V05 čierna pieskovaná



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.



0° 45° 90° 140°

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
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