
Pergola Selt SB500R je střešní modul, který je ideální pro komerční 
budovy i soukromé domy.Může být instalován jako samostatný 
modul nebo spojen do více modulů, a to buď příčně, nebo horizon-
tálně. 

ŠIROKÁ ŠKÁLA MOŽNOSTÍ
PRO JEDNOTLIVÉ PROJEKTY
Nová řešení v řadě Pergol

NOVINKA



Konstrukce je vyrobena z extrudovaného hliníku a komponentů z nerezu. Pohyblivé lamely mají nastavitelný úhel sklonu,a jejich otočení 
je řízeno dálkovým ovládáním. Lamely omezují pronikání slunečního světla, v zavřeném stavu tvoří střechu, která chrání terasu před 
deštěm. Systém zahrnuje dva podélné žlaby, přičemž odtokové body jsou určeny a připraveny podle potřeby zákazníka.

Konstrukce tohoto modelu je standardně k dispozici ve třech barvách: bílé, grafitové a antracitové, pergolu je však možné objednat 
i individuálně v jedné z barev RAL.Je však možné si jej objednat individuálně v jedné z barev RAL.

Maximální rozměry SB500R jsou 5 m šířky a výsuv až 7 m. Modul se upevňuje podle individuálního řešení zákazníka, což umožňuje 
flexibilní přizpůsobení různým stavebním podmínkám. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

ORIGINÁLNÍ PROJEKTY

Maximální výsuv

7.0m

Výška nosníků: 

290 mm + 150 mm mechanismus otevírání lamel

Maximální šířka

5.0m

Elektrický pohon

Ano

Odvodňovací kryt

Ano (bez odtoků)

INSTALAČNÍ MOŽNOSTI

Střešní modul s obvodovým rámem doplňuje individuální designové koncepty nebo existující stavby. Způsob montáže závisí na no-
sných prvcích objektu, které budou použity k upevnění střešního rámu. Výsuv modulu je násobkem rozteče lamel (25 cm).

Střešní modul umožňuje individuální řešení i v neobvyklých, originálních projektech. Díky možnosti montáže na nosné prvky 
stávajících budov je střešní modul funkčním doplňkem venkovního posezení. 
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STANDARDNÍ BARVY

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat



Střešní modul Pergola Selt SB400R s rámem kombinuje odolnost a pevnost hliníkové 
konstrukce s funkčností a širokými možnostmi využití střešní krytiny. SB400R umožňuje  
vytvářet jednomodulové konstrukce i lineárně propojené podélné nebo příčné modulární kryty.  
Tento model má širokou škálu využití pro komerční stavby a individuální zákazníky.

ŠIROKÁ ŠKÁLA MOŽNOSTÍ
PRO JEDNOTLIVÉ PROJEKTY
Nová řešení v řadě Pergol

NOVINKA



Pergola Selt SB 400R

Konstrukce je vyrobena z extrudovaného hliníku a komponentů z nerezové oceli. Pohyblivé lamely typů Sunbreaker mají proměnlivý 
úhel sklonu, a jejich otáčení je řízeno dálkovým ovládáním. Lamely omezují pronikání slunečního světla, v zavřeném stavu tvoří střechu, 
která zároveň chrání terasu před deštěm. Systém zahrnuje dva podélné žlaby, přičemž odtokové body jsou určeny a připraveny podle 
potřeby zákazníka.
 
Systém pergoly SB500R umožňuje vytvářet konstrukce o šířce modulu až 4 m a výšce až 7 m. Modul se upevňuje podle individuálního 
řešení zákazníka, což umožňuje flexibilní přizpůsobení široké škále stavebních podmínek. Konstrukce tohoto modelu se standardně 
dodává ve třech barvách: bílé, grafitové a antracitové, pergolu je však možné objednat individuálně v jedné z barev RAL.

ORIGINÁLNÍ PROJEKTY

Střešní modul umožňuje individuální řešení i v neobvyklých, originálních projektech. Díky možnosti montáže na nosné 
prvky stávajících budov je střešní modul funkčním doplňkem venkovního posezení. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální výsuv

7.0m

Maximální šířka

4.0m

Elektrický pohon

Ano

Odvodňovací kryt

Ano (bez odtoků)

INSTALAČNÍ MOŽNOSTI

Střešní modul s obvodovým rámem doplňuje individuální designové koncepty nebo existující stavby. Způsob montáže závisí  
na nosných prvcích objektu, které budou použity k upevnění střešního rámu. Výsuv modulu je násobkem rozteče lamel (20 cm).

STANDARDNÍ BARVY

6 VÍtrová TŘÍDA 
Konstrukce odolná 
proti větrů do 90 km/h

ŠPIČKOVÁ KVALITA

SMART HOME
Možnost konfigu-
race se systémem 
Smart Home

AUTOMATIKA

JEDNODUCHÁ 

INSTALACE

OCHRANA PROTI 
SLUNCI A DEŠTI

NATURÁLNÍ KLIMATIZACE

TICHÝ CHOD SYSTÉMU

Výška nosníků: 

212 mm + 130 mm mechanismus otevírání lamel

RAL 9016 mat FSM 71319 RAL 7016 mat


