
Pergoly
estetika v luxusním vydání
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Systém zastřešení terasy Nitus je synonymem funkčnosti a estetiky v kombinaci s 
inovativními technologickými postupy. Díky promyšleným možnostem si můžeme 
venkovní rekreaci užívat po celý rok. Nabízíme různé možnosti zastřešení: nástěnné nebo 
volně stojící konfigurace, synchronizované boční zástěny nebo profesionální osvětlení 
jsou jen některé z funkcí, které umožňují individuální přizpůsobení projektu náročným 
potřebám zákazníků.
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Pergola je vybavena integrovanými 
odvodňovacími žlaby proto ji můžeme 
používat i za velmi deštivého počasí. 
Konstrukce na bázi extrudovaných 
hliníkových profilů zaručuje bezpečné 
používání po mnoho let. Společnost Nitus 
nabízí tři systémy zastřešení teras, všechny 
jsou propracované do každého detailu. 
Pergoly Sun-shadow a Sunshadow Plus 
se vyznačují robustní konstrukcí s pevným 
okrajem. Navrhované konfigurace mají na 
výběr různé tloušťky sloupů a nosníků v 
závislosti na potřebách konstrukce. Pergola 
Sun-shadow Smart se naopak vyznačuje 
lehkou strukturou a střešní látka dodává 
celému systému originální vzhled a vytváří 
jedinečnou architektonickou dekoraci.

Pergole
slunce a stín pod kontrolou
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Pergola Sun-shadow v číslech: 
 maximální rozměr: 4 m x 7 m,    počet komor v nosníku: 2,
 minimální rozměry: 1,2 m x 1,2 m,                průřez sloupu: 8,5 cm x 15 cm,
 průřez nosníku: 8,5 cm x 21,2 cm.    maximální světlá výška od základny k hornímu nosníku: 2,80 m.
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Terasový pergolový systém Sun-shadow poskytuje celou řadu možností přizpůsobení se vlastním potřebám. 
Díky modulární formě můžeme konstrukci rozšiřovat mnoha způsoby. Plně automatická střecha v podobě 
pohyblivých lamel umožňuje regulovat množství procházejícího světla. Kvalitní motor zaručuje bezproblémový 
provoz po mnoho let. Na druhou stranu možnost použití bočních rolet poskytuje větší soukromí a umožňuje 
zastínit prostor před sluncem.

SUN-SHADOW
pohodlný prostor do každého počasí

Nástěnná verze s madly

Standardní barvy

Volně stojící verze Modulární verze

Barevné provedení konstrukce
Barvy konstrukcí zastřešení teras zahrnují standardní 
barvy a možnost lakování v libovolné barvě z celé 
palety RAL. GRAFIT FSM 71319 BÍLÝ RAL 9016 MAT
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Pergola Sun-shadow Plus v číslech: 
 maximální rozměr: 5 m x 7 m,   počet komor v nosníku: 3,
 minimální rozměry: 1,5 m x 1,5 m,    průřez sloupu: 15 cm x 15 cm,
 průřez nosníku: 15 cm x 29 cm,    maximální světlá výška od základny k hornímu nosníku: 2,80 m.



7 www.nitus.pl/cz/

Terasový pergolový systém Sun-shadow Plus dokonale zapadne do architektury tradičních i moderních staveb. 
Modulární forma jednotlivých prvků umožňuje přizpůsobit produkt různorodým potřebám zákazníků. Možnost 
obohacení konstrukce o boční rolety a posuvný systém Slide zaručují jak ochranu před větrem, tak větší 
soukromí. Plné kontroly nad množstvím slunečního záření je dosaženo díky střeše v podobě pohyblivých lamel, 
kde bezporuchovou automatiku zajišťuje kvalitní motor.

SUN-SHADOW PLUS
atraktivní zvětšení užitné plochy

Nástěnná verze s madlyVolně stojící verze Modulární verze

Barevné provedení konstrukce 
Barvy konstrukcí zastřešení teras zahrnují standardní 
barvy a možnost lakování v libovolné barvě z celé 
palety RAL.

Standardní barvy

GRAFIT FSM 71319 BÍLÝ RAL 9016 MAT
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Pergola Sun-shadow Smart v číslech: 
 maximální rozměr: 4 m x 7 m,    úhel sklonu: 5-10°,
 vodicí průřez: 8,5 cm x 15,5 cm,         standardní světlá výška od základny k hornímu nosníku: 2,20 m, 
 počet komor v nosníku: 3,   maximální vzdálenost od základny k hornímu nosníku: 2,50 m.
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Terasový pergolový systém Sun-shadow Smart je synonymem estetiky, luxusu a využitelnosti. Ochranu před 
nadměrným slunečním zářením, stejně jako viditelné dekorativní hodnoty, zajišťují kvalitní střešní tkaniny. 
Široká škála barev, modulární receptura a možnost obohacení o další prvky poskytují celou řadu možností, jak 
si produkt přizpůsobit vlastním potřebám. Vysoký komfort užívání je zaručen plně automatizovaným ovládáním 
střechy.

SUN-SHADOW SMART
architektonická ozdoba vašeho domova

Nástěnná verze s madlyVolně stojící verze Modulární verze

Barevné provedení konstrukce
Barvy konstrukce a terasových tkanin zastřešení zahrnují standardní 
barvy a možnost výběru nestandardní barvy. V případě konstrukce je 
možné lakovat v libovolné barvě z celé palety RAL. Vlastní barvy pro 
výběr střešních látek jsou k dispozici ve firemních šablonách.

ALU GREY 7002 OPAQUE 
1285

BEIGE 602N OPAQUE 0020 BLANC 602N OPAQUE 8503

Barva látky na střechu

Standardní barvy

GRAFIT FSM 71319 BÍLÝ RAL 9016 MAT
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Vlastnosti: 
 šířka systému až 5 m,           kazeta z extrudovaného hliníku,
 funkce moskytiéry,    elektrický, drátový pohon (jako standard),
 kolejnicová nebo lanková vedení,   samonosný systém,
 kontrola na přední straně kazety,   dvoudílné vedení se systémem kompenzačních těsnění.
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Terasové systémy Nitus lze obohati t o boční rolety, které 
umožňují oddělení konkrétního prostoru. Široká škála barev 
a množství materiálů Vám dávají spoustu možností  sladit 
pergolu i další terasové prvky což umožňuje dokonalé začlenění 
výrobku do okolí. Nejvyšší komfort užívání zajišťuje standardní 
vybavení rolet motorem, který zaručuje možnost dosažení 
požadované rovnováhy mezi světlem a stí nem.

Boční rolety
dokonalá rovnováha mezi světlem a stí nem

RAL 9010 MAT RAL 7016 MAT 

RAL 9007 MAT FSM 71319 

RAL 9006 MAT 

Barvy konstrukcí:
Barvy konstrukcí zastřešení teras zahrnují standardní barvy a 
možnost lakování v libovolné barvě z celé palety RAL.

Standardní barvy:
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Serge 100 | 1% průsvitnost

Serge 600 | 5% průsvitnost

charcoal/charcoal 10010

charcoal/charcoal 10010

bronze/bronze

charcoal/bronze

pure/black

grey/charcoal 01010

grey/charcoal 01010

pearl/grey 07007

grey/sand

sandstone

grey/grey 01001

grey/grey 01001

linen/linen

linen/linen

pearl/grey 07007

grey/white 01002

grey/white 01002

white/white 02002

linen/white

white/white 02002

Látky
Látka je nejreprezentativnější částí terasového systému. Slouží nejen jako ochrana před sluncem, ale i jako dekorativní 
prvek. Je vyrobena ze skelného vlákna potaženého PVC s charakteristickou vazbou SERGE a dvěma typy průsvitnosti: 1% 
nebo 5%. Komfort používání a bezpečnost zajišťují odpovídající technické parametry, díky kterým se materiál nezahřívá ani 
nedeformuje.
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Možnosti ovládání:
 střecha,
 boční kryty,
 osvětlení,
 radiátory.
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Automa� ka
nejvyšší míra spokojenosti 

Použití  inteligentních technologií v systémech zastřešení 
terasy Nitus umožňuje mimořádně pohodlné ovládání 
jednotlivých prvků pergoly. Náš produkt můžeme spravovat 
odkudkoli na světě pomocí jediného zařízení a přístupu k 
internetu. To umožňuje systém individuálně naprogramovat 
podle našich potřeb a zvyklostí . Inovati vním řešením 
je automati cké přizpůsobení produktu povětrnostním 
podmínkám a simulace nepřetržitého používání, což 
výrazně zvyšuje bezpečnost. Volba mezi jednoduchým 
protokolem RTS a rozsáhlým protokolem io umožňuje 
přizpůsobit produkt konkrétním očekáváním kupujícího. 
Technologie io umožňuje uživateli sledovat produkt v 
reálném čase, například v jaké poloze je roleta otevřená, 
zda byl příkaz přijat, proveden atd.

Osvětlení
Možnost dovybavení terasových systémů Nitus 
profesionálním osvětlením umožňuje využívat prostor i 
po setmění. U pergol Sun-shadow a Sun shadow Plus se 
montuje na horní obvod pergoly. Navíc je zde šikovná 
možnost ovládat barvu i intenzitu světla. Naproti  tomu 
u pergoly Sun-shadow Smart je osvětlení umístěno na 
pohyblivých střešních tyčích.



The products presented in the advertising material often have special equipment and are not always in accordance with the standard version. • The product specification
should be verified with the data specified by the manufacturer. • The folder does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. • For technical reasons, the
actual colours may differ from those shown in the pictures; before you make a purchase, we recommend consulting the seller first. • The manufacturer reserves the right
to make changes.

VRATA | OKNA | DVEŘE | PERGOLY | ROLETY | SÍŤKY PROTI HMYZU | SKLEPNÍ BUŇKY

VÝROBCE 
NITUS PIOTR NOWAK

Jurków 304C, 32-860 Czchów
tel: +48 14 307 0 300
e-mail: nitus@nitus.pl

www.nitus.pl

PARTNER 
GRUNER-TRADE S.R.O. ČESKÁ REPUBLIKA

Plukovníka Velebnovského 164, 739 91 Jablunkov
tel: + 420 736 408 668

e-mail: nitus@g-trade.cz 

www.nitus.pl/cz/


