
 

 

10tero při objednávaní pergoly ARTOSI 

 

1. Zvažte vhodné zvolení typu montáže pergoly – například Typ B, pokud je pergola v rohu anebo v uzavřeném prostoru, případně jedná-li se o spřažené 
pergoly nebo sestavu pergol.  

2. Při výsuvu nad 5 400 mm je nutné použít 2 motory = 2 sekce. Od výsuvu 6 120 mm je nutné doplnit pomocné stojky A2; C2, případně stojky v rohu 
posunout.  

3. Zvažte kotvení rámu pergoly, případně využití kotvení stran ke spojení více pergol. Pro typ montáže C; B není volba kotvení automatická, ale je nutné ho 
zadat v objednávkovém formuláři.  

4. Posunutí stojek je možné ve směru výsuvu! (v e-shopu nutné objednat kombinaci „Posun po délce“ spolu s hodnotou „Posunutí na osu“. Hodnota se 
zadává v mm v kladných číslech v rozmezí od min. 255 mm do max. 1055 mm.  

5. Pečlivě zvažte volbu přístupového bodu zapojení elektra. Tento bod musí být volně přístupný vždy i po namontování pergoly.  
Není důležité, kde je k dispozici na stavbě příprava elektroinstalace, ale kde budete mít při stavbě pergoly komfortní vstup k zapojení elektra, případně 
s odstupem času přístup k servisováni motorů – minimálně doporučený prostor je 500 mm. Ve výjimečném případě je možné objednat „Pomocný 
přístupový bod“ - jedná se otvor ve vrchní části profilu.  

6. Kombinaci motoru WT, případně osvětlení WT nelze ovládat dálkovým ovladačem.  

7. K objednávce požadujeme přiložit obrázek, který je jako příloha na druhé straně. Do obrázku dávejte jen poznámky, které souvisí s danou objednávkou.   

8. Doporučený počet odtoků: do 12 m2 minimálně 1 odtok; nad 12 m2 požadovány minimálně 2 odtoky; nad 24 m2 doporučujeme alespoň 3 odtoky. Lamely 
jsou spádovány vždy směrem od motoru na druhou stranu. Minimálně jeden z odtoků vody je nutné umístit vždy na opačné straně, než je motor, tedy na 
nemotorové straně!  

9. Zvažte potřebu krycích plechů (okapnice – klempířský prvek) mezi pergolou a stěnou objektu. V případě potřeby objednejte, není součásti pergoly. 
Maximální rozměr délky je 4 000 mm tzn., že delší rozměr je nutné řešit z více kusů.  

10. Zvažte „Balení do bedny“ které je za příplatek, případně podpořte požadavek a do poznámky uveďte, že pergolu budete například transportovat jeřábem.  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osvětlení po šířce/délce  

Typ pergoly 
(montáže) 

Šířka (mm) 
Výška = délka L 

(mm) 
Barva lakovaných 

komponentů 
Barva lamel  

Směr naklápění 
lamel 

Přístupový bod a 
počet motorů 

Typ motoru Kotvení rámu Typ stojky 

                   

Stojka A1 
Stojka A1 - 

Podchozí výška H 
(mm) 

Stojka A1 - 
Posunutí na osu Z 

(mm) 

Stojka A1 - 
umístění odtoku  

Stojka A3 
Stojka A3 - 

Podchozí výška H 
(mm) 

Stojka A3 - 
Posunutí na osu Z 

(mm) 

Stojka A3 - 
umístění odtoku  

                Stojka C1 
Stojka C1 - 

Podchozí výška H 
(mm) 

Stojka C1 - 
Posunutí na osu Z 

(mm) 

Stojka C1 - 
umístění odtoku  

Stojka C3 
Stojka C3 - 

Podchozí výška H 
(mm) 

Stojka C3 - 
Posunutí na osu Z 

(mm) 

Stojka C3 - 
umístění odtoku 

                

Stojka A2 
(dodatečná) 

Stojka A2 - 
Podchozí výška H 

(mm) 

Stojka A2 - 
Posunutí na osu Y 

(mm) 

Stojka A2 - 
umístění odtoku 

Stojka C2 
(dodatečná) 

Stojka C2 - 
Podchozí výška H 

(mm) 

Stojka C2 - 
Posunutí na osu Y 

(mm) 

Stojka C2 - 
umístění odtoku 

                

Spřažení pergoly Osvětlení Umístění osvětlení Balení 
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Rozšířená 

základna 


