
Doživite največ z lamelno pergolo





Luxury Hotel Riva, Krk



Lamelne pergole se prilagodijo vsakemu 
arhitekturnemu podvigu – obstoječemu 
objektu, novogradnji ali prenovi. Naše 
pergole so močne ter estetsko dovršene 
(optimalno razmerje moči in statike, se 
izvede za vsako pergolo posebej). Njihov 
prvoten namen je zaščititi vašo teraso, a 
hkrati ustvariti nov bivalni prostor zunaj 
vašega doma.

Ustvarjalci 
bioklimatskih pergol

Bioklimatski 
koncept
Bioklimatska pergola je izviren in ekskluziven 
koncept, ki vam nudi povsem nov življenjski prostor. 
Temperaturo, senco ali svetlobo regulirajte na 
podlagi vaših želja in trenutnih potreb.

ZAŠČITA
Zaščita pred soncem in 
slabim vremenom

PREZRAČEVANJE
Naravno prezračevanje

REGULACIJA
Regulira temperaturo v 
prostoru za pergolo 

SVETLOBA
Regulacija svetlosti BI
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Proizvajalec pergol SOLISYSTEME (ekskluzivni zastopnik 
za Slovenijo: Misteral d.o.o.) si je pridobil ugled vodilnega 

razvojnega podjetja na področju pergol. Pergola Misteral 
ponuja inovativne rešitve za optimizacijo in razširitev vašega 

zunanjega bivalnega prostora ne glede na vreme ali letni čas.



Igra  
sence in  
svetlobe

Testirano 
odvodnjavanje 230 mm 
padavin ⁄uro (CSTB)

• Posebno oblikovana 
aluminijasta konstrukcija

• Ročni ali motorni pogon

• Združjiva z vsemi našimi 
dodatki (ZIP roloji, lučmi, grelci)

• Lahko se vgradi vodoravno 
ali z naklonom

• Lahko se integrira v 
obstoječe konstrukcije 
(les, aluminij, jeklo, …)

Testirana vetrna 
odpornost do 180 
km⁄uro (CSTB)

Testirana odpornost 
na obremenitve do 
300 kg ⁄m2 (APAVE) - 
odvisno od dimenzijeBI
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Spremenite 
barvo 
vremena

PE
R

G
O

LA
 A

RL
EQ

U
IN

Zadnja novost v ponudbi MISTERAL pergol 
je edinstvena in zabavna Arlequin panelna 
pergola, ki ponuja možnost takojšnjih 
kreativnih odločitev in sprememb  
funkcije pergole.

Oblika je preprosta in učinkovita: okvirje in 
plošče je mogoče premikati po želji - ročno. 
Odprite vse ali pa popolnoma zaprite tako, 
da okvirje in plošče raztegnete oz. zložite.

• Ročno upravljanje

• Možna izbira različnih materialov 
za barvne panele

• Široka izbira barv (22 barv za alu. panele  
in 19 barv za platnene panele)

Možnosti in dodatki
Dodatki, združljivi z vsemi našimi 
pergolami, so vse prej kot naključni.

Bočne zapore z 
brisoleji ali ZIP roloji

Pomožni grelci (za 
uživanje tudi pozimi)

Drsne zasteklitve RTS GSM TAHOMA 
SOMFY Domotic Box 
ali druga avtomatika

LED vgradne luči 
ali led trakovi 

Barve po RAL 
barvni lestvici

Z našimi številnimi možnostmi 
personalizacije uživajte na svoji terasi 
vsak dan leta, ne glede na letni čas. PE
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Uživajte pod 
najelegantnejšo 
pergolo
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Jasne linije in edinstven dizajn 
pergole Elegance ustvari 
pristen življenjski prostor – 
podnevi in ponoči.

Linija Elegance je popolnoma 
prilagodljiva konstrukcija za 

najzahtevnejše okuse. Omogoča 
tudi integriran napis vašega 

podjetja - produkta. Popolnoma 
preoblikovana, razkošna in v 

celoti prilagodljiva. 

» Nevidna zapirala in pritrditve

» Tehnični stebri za nevidno 
integracijo elektro modulov  

in avtomatike

» Združljivo z Misteral 
Bioklimatsko in  

Arlequin pergolo

» Združljiva z vsemi 
našimi dodatki
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PergolaMisteral

Naše edinstvene  
KLJUČNE prednosti: 
 » vodotesne pergole, 

 » naše lamele imajo posebne utore za 
ujem vode (zato lahko zjutraj po rosi ali po 
dežju lamele odprete, brez kapljanja vode), 

 » patentirane rešitve odvodnjavanja, 

 » edina pergola na svetu, ki ima uradno testirano 
vodotesnost in le ta znaša 230 mm padavin/uro, 

 » edina pergola na trgu s premičnim žlebom 
(voda ne prši pri močnem deževju), 

 » edina pergola na trgu z do 10 let garancije, 

 » snegonosna pergola (snegonosnost je odvisna 
od dimenzije pergole, vaših želja in potreb), 

 » naše pergole so brez tesnil med lamelami, 
ki čez čas starajo in postanejo toge, 

 » uporabljamo zgolj preverjene in testirane rešitve 
na uradnih inštitutih – brez improvizacij!

 » veterna odpornost lamenih pergol do 180 km/h

 » največji kot rotacije lamel na tržišču, do 160°

Naš dobavitelj je lastnik prvotnega 
patenta lamelnih pergol, ki ga je 

pridobil pred več kot 20 leti. Imamo 
več kot 12000 referenc širom sveta, 

v vseh podnebnih pogojih. 

Vsi naši aluminijasti profili ustrezajo 
QUALICOAT in QUALIMARINE standardom. 

Ti standardi vam zagotavljajo dolgo 
življenjsko dobo in brezhibno uporabo 

izdelka, kar potrjuje tudi dolgoletna garancija. 

Vse naše pergole in konstrukcije pergol smo 
preizkusili v laboratoriju s simulacijo ekstremnih 

vremenskih pogojev, da bi zagotovili maksimalno 
zanesljivost, trajnost ter funkcionalnost naših 

lamelnih in panelnih pergol.

MISTERAL D.O.O.
Zdolska cesta 18a 
8270 Krško, Slovenija

t +386 41 659 659
e info@misteral.si
 misteral.si

lamelna-pergola.si


