Bioklimatická pregola je prístrešok
s naklápateľnými lamelami.

Slúži ako bezúdržbový altánok,
ochráni bazén či terasu a môže
sa pripojiť k domu.

lexikón staviteľa

Zimná záhrada
v modernom
vyhotovení

Nesmrteľné bioklimatické
pergoly MERIDIEM spĺňajú všetky
kritériá náročného zákazníka
– vysoká kvalita, dlhá životnosť,
široké spektrum využitia
a v porovnaní s cenou zimnej
záhrady aj prijateľnejšia cena.
Môže slúžiť ako bezúdržbový altánok na pose
denie s priateľmi a rozhodne by nemala chýbať
v žiadnej modernej záhrade. Spoľahlivo však
ochráni bazén a priľahlú terasu, a to nielen pred
nežiaducimi pohľadmi, ale aj pred nečistotami.
Môže byť napojená aj na dom a vytvoriť chránený priestor na komfortné posedenie s priateľmi
či rodinou. V neposlednom rade však môže
byť využitá aj ako reštauračný prístrešok, keďže jednotlivé pergoly je možné spájať a vytvoriť dostatočne veľkú chránenú plochu. S jej
rozobratím si len tak niekto neporadí.

5 dôvodov, prečo si kúpiť
bioklimatickú pergolu Meridiem
1. Bioklimatická pergola Meridiem vám bude
spoľahlivo slúžiť v každom ročnom období.
2. Aj v prípade prudkého slnka alebo nepriaznivého počasia môžete s priateľmi dlhšie
posedieť na terase alebo v záhrade.
3. Vďaka prirodzenému vetraniu, ktoré zabraňuje skleníkovému efektu, a možnosti na-

klápania lamiel bude posedenie pod pergolou vždy príjemným zážitkom.
4. Viac súkromia môžete získať zatienením
bočných stien pergoly fasádnymi screenovými clonami typu ZIP screen.
5. Široká ponuka príslušenstva – dažďový
senzor, LED osvetlenie lamiel, výhrevné
teleso.

Nesmrteľná pergola s najlepším
pomerom ceny a výkonu
Kubistický tvar pergoly Meridiem vyniká
absolútne čistými líniami. Pergola je zložená
z troch masívnych extrudovaných profilov.
Ako spojovací materiál sa pri jej výrobe používa výhradne nehrdzavejúca oceľ a o bezproblémový elektromechanický pohyb lamiel sa
stará lineárny motor značky Elero, vyrobený
v Nemecku. Vďaka minimalizácii častí a použitiu najkvalitnejších prvkov je pergolu
Meridiem z ponuky spoločnosti K-system
možné označiť za nesmrteľnú.
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Reklamný text: K-systém

Bioklimatická pergola – dômyselný prístrešok
s naklápateľnými lamelami, ktorý chráni pred
slnkom a nepriaznivým počasím. Teplo stúpa
smerom hore a naklápateľné lamely umožnia
nielen odvetranie nahromadeného tepla, ale aj
odrážajú slnečné žiarenie.
Bioklimatické pergoly značky Meridiem sú
špičkou na trhu medzi pergolami. Sú spoľahlivé za akéhokoľvek počasia – chránia pred
slnkom, vetrom, dažďom, ale aj snehom. Tak,
ako sa dizajnéri vyhrali s ich luxusným výzorom, 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 je možné integrovať riadiacu jednotku. Pergolu možno ovládať diaľkovým
ovládačom, mobilom alebo napojiť na inteligentný systém domácnosti.
Bioklimatická pergola Meridiem môže byť sa
mostatne stojaca alebo pripojená k stene domu.
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