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Bioklimatické pergoly Meridiem
Zimná záhrada v modernom prevedení

Od januára tohto roka sa v ponuke spoločnosti 
K-system nachádzajú aj bioklimatické pergoly 
zahraničného výrobcu – spoločnosti ALUTECH. 

Pod pojmom bioklimatická pergola sa ukrýva dômyselný prí-
strešok s naklápateľnými lamelami, ktorý chráni pred slnkom 
a nepriaznivým počasím. Teplo stúpa smerom hore a naklápa-
teľné lamely umožnia nielen odvetranie nahromadeného tepla, 
ale aj odrážajú slnečné žiarenie.

Bioklimatické pergoly značky Meridiem sú špičkou na trhu me-
dzi pergolami. Sú spoľahlivé za akéhokoľvek počasia – chrá-
nia pred slnkom, vetrom, dažďom, ale aj snehom. Tak ako sa 
dizajnéri vyhrali nad luxusným výzorom pergoly, tak sa vyhrali 
skutočne aj s každým technickým detailom. Napríklad dažďová 
voda je z pergoly odvádzaná integrovaným zvodom vo vnútri 
nohy pergoly. Zvod je chránený antikorovým sitom, aby nedošlo 
k jeho upchatiu. Do lamiel je možné vložiť LED osvetlenie a do 
konštrukcie možno integrovať riadiacu jednotku.
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Vďaka svojmu modernému dizajnu a vysokej kvalite preve-
denia je bioklimatická pergola Meridiem skutočným skvos-
tom, ktorý by nemal chýbať v žiadnej modernej záhrade 
alebo na terase modernej stavby.

DÔVODOV, 
PREČO KÚPIŤ BIOKLIMATICKÚ 
PERGOLU MERIDIEM

1.  Bioklimatická pergola Meridiem vám bude spoľahlivo 
slúžiť v každom ročnom období.

2.  Aj v prípade prudkého slnka alebo nepriaznivého poča-
sia môžete s priateľmi dlhšie posedieť na terase alebo 
v záhrade.

3.  Vďaka prirodzenému vetraniu, ktoré zabraňuje skleníko-
vému efektu, a možnosti naklápania lamiel bude pose-
denie pod pergolou vždy príjemným zážitkom.

4.  Viac súkromia môžete získať zatienením bočných stien 
pergoly fasádnymi screenovými clonami typu ZIPscreen.

5.  Široká ponuka príslušenstva – dažďový senzor, LED 
osvetlenie lamiel, výhrevné teleso.

KDE SA HODÍ BIOKLIMATICKÁ PERGOLA MERIDIEM
Bioklimatická pergola Meridiem môže byť samostatne 
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stojaca alebo pripojená k stene domu. Môže slúžiť ako 
bezúdržbový altánok na posedenie s priateľmi a rozhod-
ne by nemala chýbať v žiadnej modernej záhrade. Spo-
ľahlivo však ochráni bazén a priľahlú terasu, a to nielen 
pred nežiaducimi pohľadmi, ale aj nečistotami. Môže byť 
napojená aj na dom a vytvoriť chránený priestor pre kom-
fortné posedenie s priateľmi či rodinou. V neposlednom 
rade však môže byť využitá aj ako reštauračný prístrešok, 
nakoľko jednotlivé pergoly možno vzájomne napájať a vy-
tvoriť dostatočnú chránenú plochu. S jej rozobratím si len 
tak niekto neporadí.

NESMRTEĽNÁ PERGOLA 
S NAJLEPŠÍM POMEROM CENA – VÝKON
Kubistický tvar pergoly Meridiem vyniká absolútne čistý-
mi líniami. Pergola je zložená z troch masívnych extrudo-
vaných profilov. Ako spojovací materiál sa pri jej výrobe 
používa výhradne nehrdzavejúca oceľ a o bezproblémo-
vý elektromechanický pohyb lamiel sa stará lineárny mo-
tor značky elero, vyrobený v Nemecku. Vďaka minimali-
zácii častí a použitiu najkvalitnejších prvkov je pergolu 
Meridiem možné označiť za nesmrteľnú.

Andrea Kúdelová
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PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE 
BIOKLIMATICKÚ PERGOLU 
MERIDIEM SPOLOČNOSTI 
K-SYSTEM

1.  Záruka stability a životnosti. 
Masívny rám aj lamely sú 
vyrobené z extrudovaného hliníka, 
zliatina EN AW-6063 T66 v súlade 
s normou EN 12020-2.

2.  Možnosť výberu farby rámu 
aj strechy. Hrubostenný rám aj 
lamely o šírke 205 mm sú povr-
chovo upravované vypaľovanou 
práškovanou farbou na želanie 
zákazníka podľa výberu zo vzor-
kovníka RAL (60 – 80μm).

3.  Je bezúdržbová.
4.  Je bezpečná. Maximálny uhol 

naklápania strešných lamiel je 
125°. Pergola je testovaná na 
zaťaženie 90 kg/m2 pri 6100 x 
4000 mm.

5.  Je spoľahlivá. Pergola je pohá-
ňaná lineárnym motorom značky 
elero, vyrobeným v Nemecku. 
Elektroinštalácia je vedená nevi-
diteľným spôsobom – vnútorným 
žľabom konštrukcie.

6.  Má moderný kubistický dizajn. 
Čisté línie a minimálny počet 
komponentov robia túto pergolu 
výnimočnou.

7.  Je technologickou špičkou na 
trhu. Lamely pergoly sú odhlučne-
né, takže pri vetre pergola nevydá-
va žiadne zvuky. Sú konštruované 
tak, aby odvádzali vodu zo strechy 
do odtokového žľabu a následne 
voda odchádzala nohou pergoly. 
Revízny otvor pre odtok vody je 
prekrytý antikorovým sitkom, ktoré 
zabraňuje upchatiu odvodovej 
šachty nečistotami.

8.  Žiadne rušivé prvky. Možnosť 
integrovania riadiacej jednotky 
do nohy pergoly.

9.  Má širokú ponuku príslu-
šenstva. Možnosť objednania 
integrovaného LED osvetlenia 
lamiel (teplá biela s dostatočnou 
IP ochranou), vykurovacieho 
telesa značky Somfy, dažďového 
senzoru (čidla), bočného zatiene-
nia fasádnym screenom, možnosť 
lakovania pätiek. 

10.  Široká ponuka ovládaní. Mož-
nosť ovládania prostredníctvom 
diaľkového ovládača, chytrého 
mobilného zariadenia alebo 
možnosť pripojenia na jestvujúci 
inteligentný systém domácnosti.
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