V přírodě
se cítit jako doma
Chcete-li se cítit venku příjemně, musíte počítat s rozmary počasí. Ostré slunce, krátká přeprška nebo
závan chladného vzduchu, to vše nás může zahnat domů. Nebo NE? Krytá terasa může být řešením.
Pergoly se dodávají v jakékoliv barvě tak, aby dokonale doplnily styl vašeho domu. Renson nabízí
kompletní škálu pergol v různých hliníkových provedeních – pro každého odpovídající typ.

Užívejte si každý okamžik po celý den

Tyto venkovní prostory přináší uklidňující prostředí, poskytují teplý a útulný komfort. S příchodem
večera stačí zapnout integrované osvětlení, a i když se ochladí, můžete si nadále užívat příjemné
venkovní posezení. V závislosti na velikosti pergoly je zabudován jeden nebo více topných elementů.
Dokonce vaše oblíbená hudba může znít skvěle ve vaší pergole díky zabudovaným plochým
reproduktorům.

KATALOG SORTIMENTU NALEZNETE NA WWW.RENSON-OUTDOOR.COM

Věděli jste, že…
...pergola vás chrání nejen
proti slunci, ale také před
deštěm a větrem!
Díky zabudovaným odvodním kanálům
jste chráněni před deštěm. Patentovaný
systém otočných lamel u pergol
Camargue, Skye a Algarve odvádí
dešťovou vodu do sloupů, a to i po
otevření lamel po dešti. A pro případ
větru jste chráněni mnoha různými
bočními prvky, které jsou v nabídce.
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ŘEŠENÍ PRO
MAGICKÝ
MOMENT
POD ŠIRÝM NEBEM

HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ LAMELY

Algarve®
Pergola s horizontální, vodě a slunci odolnou střechou, tvořenou
otočnými lamelami.

STĚNY A LÁTKY

Lagune®

Algarve® ROOF

Zakrytí terasy vodě a větru odolnou, inovativní, průsvitnou tkaninou
ve střešní konstrukci a zabudovanými bočnými elementy.

Horizontální, vodě a slunci odolná střecha tvořená otočnými lamelami,
kterou lze zabudovat do stávající stavební konstrukce.

Lapure®

Skye®

Minimalistické řešení pro otevřené panorama, zakrytí terasy vodě, větru
a slunci odolnou střechou.

Modulární, inovativní a zcela uzavíratelná pergola s otočnými lamelami,
které lze navíc stáhnout k jedné straně.

Toscane®
Nový typ terasového přístřešku s patentovanou technologií skládané
tkaninové střechy a zabudovanými bočními elementy.

Camargue®
Inovativní modulární pergola s horizontální slunci odolnou
střešní konstrukcí s otočnými hliníkovými lamelami
a zabudovanými bočními elementy.

Posuvné panely
Osvětlení

Látková stínící clona
Vytápění

Ozvučení

Mějte tu správnou
atmosféru
s osvětlením
RGB LED
Pergoly Camargue, Skye a Algarve mohou být vylepšeny zabudovaným světlem
do hrany rámu (svítící vzhůru a/nebo dolů). Použitím různých odstínů světla –
teplá bílá, čirá bílá, nebo může být světlo v RGB barvách pro navození té správné
atmosféry. U pergol Camargue a Skye může být RGB osvětlení zabudováno i do
sloupů.

A

Látková stínící roleta

B

Posuvné panely Loggiawood® Privacy

C

Posuvné skleněné stěny

D

Průsvitné lamely Lineo® Luce

CLASSIC LINE
Lapure® - Classic Line

Věděli jste, že...

Stylové terasové zakrytí s dotekem klasiky
Terasové zakrytí Lapure s vodě a větru odolnou transparentní
střechou je nyní v provedení Classic line. Sloupy
terasového zakrytí Lapure – Classic line mají dekorativní
linku vmáčknutou do profilu. Navíc jsou sloupy ukončeny
kulatou nebo kosočtvercovou hlavicí. Pergoly Lapure jsou
estetickým řešením pro rustikální a klasické domy.

…můžete objednat konstrukci
pergoly a lamel v různých
barvách bez jakéhokoliv příplatku?
Takto můžete vytvořit pergolu přesně
podle vašich požadavků. Je lhostejno,
zda dáváte přednost bezpečné černé
a bílé barvě nebo nějaké výraznější
kombinaci barev. Stačí vznést
požadavek. U pergoly Camargues
lze objednat panely Loggialu Privacy
v různých barvách.

Algarve® - Classic Line
Nestárnoucí terasové zakrytí s pěkným
klasickým vzhledem
Pergola Algarve – Classic line je nová řada terasového
zakrytí s nastavitelnými hliníkovými střešními lamelami.
Můžete tak zvolit, kolik světla bude dopadat na terasu
s jistotou, že budete chráněni před deštěm, bude-li
potřeba. Tvarově čistý a příjemný vzhled pergoly Algarve
Classic používá dekorativní krytky a pásky na sloupech,
pergola je tak odolná a vyžaduje minimální údržbu.
Pergola může být připevněna k domu nebo může být
v provedení volně stojící a je tak ideálním prvkem pro
domy v provedení rustikálním nebo klasickém stylu.

Camargue®
Bicolor

Boční stěny & volitelné příslušenství
A Větru odolná sluneční clona Fixscreen®

Se zabudovanými motorizovanými slunečními clonami Fixscreen, které je možné doplnit
průhledným oknem umožňujícím výhled vně pergoly, si vytvoříte venkovní prostor chráněný
před ostrým sluncem, deštěm nebo větrem.

B Posuvné panely – Loggia®

Tyto panely jsou tvořeny tenkým hliníkovým rámem pro zabudování a lze je vyplnit různými
materiály. Mohou být vyplněny stejnou tkaninou jako sluneční clony, pro sjednocení vzhledu
a vytvořit tak spolu s vertikálním stíněním jeden celek. Je možné také zvolit hliníkové žaluzie
nebo pro vytvoření pocitu tepla použít pro posuvné panely dřevěné lamely. Tyto hliníkové
a dřevěné lamely mohou být v provedení Privacy, otočné/ uzavíratelné pro vytvoření
soukromí.

Možnosti bočních prvků
Pergoly Skye, Camargue, Toscane a Lagune mohou být
osazeny různými prvky na čelní a/nebo bočních stranách.
Přidáním bočních prvků vzniknou neomezené možnosti
přizpůsobení.
Pergola Algarve může být osazena vertikální sluneční
clonou na obou čelních a/nebo bočních stranách.

C Skleněné posuvné stěny

Lagune® / Toscane®

Použitím prosklených posuvných stěn zůstane ničím nerušený výhled vně skrze skleněné
stěny bez jakýchkoliv rámů. Malý přesah jednotlivých panelů zabezpečí větrání a dostatečný
přívod čerstvého vzduchu v uzavřené poloze.

D Průhledné lamely Lineo® Luce

Instalací několika průhledných lamel do střešní konstrukce pergoly vytvoříte pocit většího
prostoru. Průhledné lamely umožňují přístup více světla do vnitřního prostoru. Použít lze
maximálně 5 lamel na střechu.

Triangle®

E Osvětlení

Integrovaná roleta
Fixscreen®

F Ozvučení

Loggia®
posuvná stěna

Osvětlení LED je plně zabudováno do základní konstrukce pergoly. Veškeré kabely jsou
dokonale skryty, ovládání je dálkovým ovladačem. Navíc osvětlení LED lze stmívat a tak
vytvoříte intenzitu osvětlení pro danou situaci.
Ploché reproduktory jsou zabudovány v designové liště.Využitím technologie „Plane Wave“
je dosaženo dobrého zvukového rozsahu.

G Vytápění

Jeden nebo více topných prvků zajistí rovnoměrnou distribuci tepla s minimální ztrátou.
Topné prvky jsou zabudovány do hliníkových designových prvků, které jsou umístěny
pod střešní konstrukcí pergoly.

E

F

Loggia®
posuvné dveře

G

Posuvné skleněné
stěny

Ozvučení
Topný prvek

LED: bílé a RGB osvětlení

Ozvučení / topný prvek

Posuvné skleněné
stěny + Integrovaná
roleta Fixscreen®

Skye® / Camargue®
Není k dispozici

SPRÁVNÁ
SLUNEČNÍ CLONA
PRO KAŽDÉ
OKNO

Látková stínící roleta
Panovista® Max - rohová okna do 40,8 m2

Látková stínící roleta
Topfix® - horizontální a šikmé zasklení

Látková stínící roleta
Slidefix® - pro rohová a posuvná okna

Látková stínící roleta - zaručuje skvělý
výhled z místnosti
Fixscreen® - pro okna do 22 m²

Strukturální stínící clona
Loggia® - posuvné panely

Látková stínící roleta - zaručuje vaše soukromí
Fixscreen® - pro okna do 22 m²

'

LETO

ZIMA

S pevnou markýzou nad vaším oknem ochráníte v létě vnitřní prostor před přímým
slunečním zářením, zatímco v zimě si můžete užít skvělých výhod přírodního tepla.

Strukturální stínící clona
Sunclips® nebo Icarus® - markýzy

OCHRANA PŘED PŘEHŘÍVÁNÍM
A OSTRÝM SVĚTLEM
Přírodní sluneční svit dodává mnoho pozitivní energie a navozuje nám příjemný pocit. Zatímco slunce
vytváří přirozené teplo v domově, sluneční svit přispívá k lepšímu pocitu. Ale v případě, kdy je slunce příliš
ostré nebo je příliš nízko vzhledem k našemu domu, je potřeba učinit opatření. Látkové sluneční clony nebo
strukturované hliníkové sluneční stěny na vnější straně vašeho domu napomohou užívat si slunce a slunečního svitu po celý rok. Tyto prvky vás chrání proti nepříjemnému spálení nebo příliš ostrému slunci v letním
období nebo naopak před větrem a deštěm v čase, kdy počasí není až tak příjemné.
Přehřívání objektů je stále větším problémem, jelikož
počet teplých dnů během roku se neustále zvyšuje. V níže
uvedeném grafu je vidět, že počet teplých dní se v Evropě
v posledních dekádách zvýšil, zatímco počet chladných
dní se snížil ve vztahu k průměrné teplotě v období let
1961 až 1990. Navíc třináct z patnácti nejteplejších let na
Zemi spadá do období let 2000 a 2014.

Věděli jste, že…
...potřeba energie k ochlazování
objektů se dle EU v následujících
15 letech zvýší o 72%?

Dnešní domy jsou velmi dobře izolovány, což je dobré
v chladném období, ale v teplém letním období teplý
vnitřní vzduch nemá možnost z domu uniknout, a proto
je zvýšené riziko přehřívání uvnitř objektu. A to je důvod,
proč se bude věnovat stále více pozornosti ochlazování
objektu v letním období než topení v zimním období.

Věděli jste, že ...
… látková sluneční clona
přispívá k vizuálnímu komfortu?

Zejména v případě nízkého slunce, kdy může být
sluneční světlo nepříjemné a může rušit sledování
televize, práci na počítači nebo tabletu. S látkovou
sluneční clonou si můžete užívat odpovídající sluneční
svit po celý den bez toho, aniž budete obtěžováni
přímým nebo odraženým světlem.

… je to velmi
účinné řešení proti
slunečnímu svitu?

Vnější sluneční clony jsou
daleko účinnější oproti vnitřním
slunečním clonám (např.
záclonám), protože zabraňují
teplu a odrážejí jej dříve,
než dosáhne skleněné výplně.

… dynamické látkové sluneční clony
pracují, i když nejste doma?

Automatický systém slunečního clonění zabezpečuje,
že nedojde k přehřívání vašeho domova. Zároveň
může plnit funkci ochrany před vloupáním.
Naprogramované stínění může vyvolat dojem
vaší přítomnosti v domácnosti. Navíc systém
detekce překážek chrání stínění před poškozením.
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… volbou stínící látky můžete dosáhnout
úplné tmy?

Plná polyesterová látka stínění zabraňuje průchodu
jakéhokoliv světla a je vhodná např. pro okna ložnic.
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... S používáním látkových slunečních clon
můžete mít zachován pohled do zahrady?
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Se staženou roletou můžete blokovat sluneční svit,
to je fakt. Ale ztrácíte pohled do vaší zahrady.
S roletou v různých polohách zastíníte oslňující
sluneční paprsky, ale udržíte příjemné denní světlo
a zároveň i příjemný pohled do zahrady.

Zdroj: EURO 4M Climate Indicator Bulletins
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IF YOU THINK
YOU’RE LIVING
COMFORTABLY
AT HOME...

THINK
AGAIN!

