
pergoly

… chrání vaše soukromí.





pergola MIra 4, MIra 2

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci 
stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISoTra.

přednoSTI a výhody

 InovaTIvní deSIgn,

 hlIníkové laMely S orIenTací 0° až 140°,

 boční odTok vody InTegrovaný do STojky,

 ochrana proTI dešTI a Sněhu (Max. ZaTížení 140 kg/m2),

 vySoká odolnoST proTI věTru,

 MožnoST InTegrace Screenových roleT čI venkovních žaluZIí,

 MožnoST Spřažení pergol.

Samonosná pergola MIra 4 nebo pergola MIra 2 s ra-
finovaným a inovativním designem. Střecha z hliníkových 
lamel, které lze orientovat od 0° do 140° s těsněním a 
bočním odtokem vody. do pergoly lze integrovat led 
bodové osvětlení, stínicí prvky - screenovou roletu či 
venkovní žaluzii a také anti-snow systém – systém proti 
zasněžování lamel. 

pergoly Mira představují syntézu pevné a stabilní kon-
strukce a inovativního provedení lamel, včetně přísluš-
ných komponentů. kromě dynamických testů splňují 
pergoly Mira také přísné nároky na statické zkoušky 
rovnoměrného zatížení lamel v uzavřené poloze o hmot-
nosti až 140 kg/m2. pergoly splňují požadavky 6. třídy 
odolnosti proti větru.            

vySvěTlIvky

dálkový ovladač



MIra 4

Mira 4 je samonosná pergoly se 4 základními 
stojkami. Střechu pergoly tvoří hliníkové lamely, 
které lze orientovat od 0° do 140° s těsněním 
a bočním odtokem vody. pergolu Mira 4 lze 
spřažit v modulovém systému vedle sebe nebo 
za sebou.  

do pergoly je možné integrovat led bodové osvětlení. pergolu lze 

rozšířit o stínicí prvky – screenové rolety či venkovní žaluzie a doplnit 

o dešťové čídlo, teplotní čidlo a anti-snow systém proti zasněžování 

lamel. 

pergola provedení
délka (výsuv, mm) šířka (mm) výška (mm) garantovaná plocha (m2)

min. max. min. max. max. max.

MIra 4 motor 2 000 7 000 2 000 4 500 3 000 31,5



přednosti a výhody

   hliníkové lamely s orientací 0° až 140°,

   boční odtok vody integrovaný do stojky,

   ochrana proti dešti a sněhu  

(max. zatížení 140 kg/m2),

   vysoká odolnost proti větru,

   možnost integrace screenových rolet  

či venkovních žaluzií,

   možnost spřažení pergol,

   libovolná ral barva konstrukce včetně  

antracitové struktury.

            

varianty montáže
  pergola MIra 4 je samostojná s možností kotvení stojek do podlahy.

ovládání

barevné provedení
konstrukce a lamel

0° 45° 90° 140°

RAL 9003 bílá RAL 9006 světle stříbrná RAL 7016 antracitově šedá

RAL 8014 hnědá V01 perleťově stříbrná V05 černá pískovaná



pergola provedení
délka (výsuv, mm) šířka (mm) výška (mm) garantovaná plocha (m2)

min. max. min. max. max. max.

MIra 2 motor 2 000 7 000 2 000 4 500 3 000 31,5

MIra 2

Mira 2 je samonosná pergoly se 2 základními 
stojkami a kotvením do stěny. Střechu pergoly 
tvoří hliníkové lamely, které lze orientovat od 0° 
do 140° s těsněním a bočním odtokem vody. 
pergolu Mira 2 lze spřažit v modulovém systé-
mu vedle sebe nebo za sebou. 

do pergoly je možné integrovat led bodové osvětlení. pergolu lze 

rozšířit o stínicí prvky – screenové rolety či venkovní žaluzie a doplnit 

o dešťové čídlo, teplotní čidlo a anti-snow systém proti zasněžování 

lamel. 



přednosti a výhody

   hliníkové lamely s orientací 0° až 140°,

   boční odtok vody integrovaný do stojky,

   ochrana proti dešti a sněhu  

(max. zatížení 140 kg/m2),

   vysoká odolnost proti větru,

   možnost integrace screenových rolet  

či venkovních žaluzií,

   možnost spřažení pergol,

   libovolná ral barva konstrukce včetně  

antracitové struktury.    

varianty montáže

   pergola MIra 2 je samostojná s možností kotvení stojek do podlahy  

a kotvením profilu do stěny.

ovládání

RAL 9003 bílá RAL 9006 světle stříbrná RAL 7016 antracitově šedá

RAL 8014 hnědá V01 perleťově stříbrná V05 černá pískovaná

0° 45° 90° 140°

barevné provedení
konstrukce a lamel



… chrání vaše soukromí.
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