
Popis systémuPopis systému
 
Základním prvkem je hliníkový skelet, který se nejčastěji přisazuje k fasádě domu, ale může být i samostatně stojící. 

Skelet tvoří svislé nosné sloupy, vodorovný příčný nosník s integrovaným okapem a jednotlivé střešní krokve, na které  

se osazuje střešní výplň (sklo nebo polykarbonát). Uchycení výplně je provedeno pomocí profilu s pryžovým těsněním.

Jednotlivé stěny lze vyplnit bezrámovým nebo rámovým zasklívacím systémem z naší nabídky a vytvořit tak z pergoly zimní zahradu.

samostatná pergola i kompletní zimní zahradasamostatná pergola i kompletní zimní zahrada

krytý střešní žlab i svod v nosném skeletukrytý střešní žlab i svod v nosném skeletu

prosklená střechaprosklená střecha

možnost tónovaných skel – nižší prostup slunečního zářenímožnost tónovaných skel – nižší prostup slunečního záření

možnost kubického provedení – střešní atikamožnost kubického provedení – střešní atika

možnost rámového i bezrámového zasklení stěnmožnost rámového i bezrámového zasklení stěn
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Základní vlastnostiZákladní vlastnosti
Profilace bez přerušeného tepelného mostuProfilace bez přerušeného tepelného mostu

vhodné jako ochrana proti dešti a větru
skelet pergoly lze doplnit rovnou atikou
stěny lze vyplnit systémem Framelux nebo Clearlux
max. šířka mezi sloupy: 6,0 m
max. hloubka bez přídavného sloupu: 7,0 m
střešní výplň
- bezpečnostní lepené sklo 44.2
- polykarbonát (plný 6 mm nebo dutinkový 16 mm)

Povrchová úpravaPovrchová úprava
prášková barva komaxit
standardní odstíny RAL:      7016       9006
ostatní odstíny RAL na objednávku

Profilace s přerušeným tepelným mostemProfilace s přerušeným tepelným mostem
vhodné pro tepelně temperované prostory
stěny lze vyplnit systémem Framelux 24 nebo Framelux 55
max. šířka mezi sloupy: 4,0 m
max. hloubka bez přídavného sloupu: 5,0 m
střešní výplň
- bezpečnostní dvojsklo 28 mm

ZárukaZáruka
5 let na systém / 2 roky na lišty a další příslušenství

Tvar skeletuTvar skeletu
základní provedení provedení se střešní atikou

provedení se středovým sloupem provedení se středovým sloupem a atikou

www.rovex.cz


