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Lagune®

ŘEŠENÍ PRO
MAGICKÝ
MOMENT
POD ŠIRÝM NEBEM

Algarve®

Zakrytí terasy vodě a větru odolnou, inovativní, průsvitnou tkaninou ve střešní
konstrukci a zabudovanými bočními elementy.

Lapure®
Minimalistické řešení pro otevřené panorama zakrytí terasy vodě, větru a slunci odolnou
střechou.

Pergola s horizontální, vodě a slunci odolnou střechou tvořenou otočnými
lamelami.

Algarve ROOF®
Horizontální, vodě a slunci odolná střecha tvořená otočnými lamelami, kterou lze zabudovat
do stávající stavební konstrukce.

where
magic
happens
Krása, pohodlí a útulnost domova
je pouze v našich rukou.
Vše, co musíme udělat,
je věnovat mu pozornost.

Toscane®
Nový typ terasového přístřešku s patentovanou technologií skládané tkaninové střechy
a zabudovanými bočními elementy.

Renson
by
diamond design

Skye®
Modulární, zcela uzavíratelná pergola s otočnými lamelami, které lze navíc
stáhnout k jedné straně.

www.diamonddesign.cz

Veškeré typy pergol Renson® byly před uvedením na trh testovány.
Zásadní je odolnost vůči větru, dešti a také nosnost konstrukce. Jednotlivé
komponenty se neustále inovují.
Díky profesionálnímu přístupu je možné nabídnout
a garantovat vám tu nejvyšší kvalitu, poskytnout vám odpovídající záruku
a profesionální servis.
U většiny screenových rolet se vztahuje 5-ti letá záruka
na celý systém včetně motoru, u vybraných modelů dokonce 7 let na ZIP
technologii a 10 let na povrchovou úpravu. Stínicí systémy Renson® jsou
unikátní a nabízejí mnoho funkčních variant.

Camargue®

Pro výběr nejvhodnějšího řešení doporučujeme navštívit jeden
ze showroomů výhradního dovozce produktů RENSON® pod značkou
DIAMOND DESIGN® , prohlédnout si produkty v reálu a konzultovat vaše
představy s odborníky.

Inovativní modulární pergola s horizontální slunci a vodě odolnou střešní
konstrukcí s otočnými hliníkovými lamelami a zabudovanými bočními elementy.

praha / brno / hradec králové / české budějovice /
ostrava / zlín / olomouc / velké meziříčí 			
		

we reflect your style

www.diamonddesign.cz

we reflect your style

by diamond design®

by diamond design®

Neotřele působí kombinace hliníkových a průhledných skleněných lamel ve stropu nebo kombinace dvou barevných tónů dřevěných lamel v posuvných bočních panelech. Barevně odlišit
lze konstrukci pergoly a otočné stropní lamely. Bez omezení jste při výběru barev konstrukce pergoly, stačí si vybrat ve vzorníku RAL. Barvy jsou volitelné v hladkých a hrubých strukturách, povrchové
úpravy v matu nebo lesku. Barvu textilní stropní, či svislé rolety je možné vybrat z více než 200 barevných odstínů a několika hustot tkané konstrukce textilie určující míru prostupnosti světla.

Přizpůsobte pergolu vlastním potřebám a své požadavky nikterak neomezujte. Pod elegantní
a bezúdržbové pergoly lze přesunout váš soukromý i společenský život, stejně tak i vaše
pracovní povinnosti. Nově nabytý obytný prostor lze přetvořit v oázu klidu v soukromí zahrady,
v tělocvičnu, wellness salon, v místo pro rodinnou oslavu, nebo v pracovnu či konferenční
místnost.
Díky technicky propracovaným konstrukcím z hliníkových extrudovaných profilů nejste
omezeni lokací. Důmyslné konstrukce pergol Renson® lze umístit samostatně kdekoli
v prostoru zahrady a stejně jednoduše a nenásilně je „přisadit“ k fasádě vašeho domu.
Díky elegantnímu a nadčasovému designu se nemusíte obávat jakéhokoli stylového narušení
okolí vašeho domova. Pergoly jsou vhodné pro novostavbu, stejně tak pro stávající,
či rekonstruované objekty.
Díky technické dokonalosti konstrukcí pergol je možné zapustit, či integrovat konstrukci mezi
dvě stěny nebo do již existujícího otvoru. Vybrat si můžete rovněž modulární řešení vaší
pergoly, čímž docílíte pokrytí velkého prostoru.
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posuvné
dřevěné panely

LED
osvětlení RGB

reproduktory
a infrazářiče
Fixscreen®

Komfortního prostoru pro relaxaci a celoroční obyvatelnosti vaší terasy docílíte
použitím stropních hliníkových lamel. Jejich otáčením, až o 150°, velmi
jednoduše a elegantně regulujete nejen světlo, ale i teplotu vnitřního prostoru
pergoly.
Déšť vás ze zahrady nevyžene, sezónní stěhování
zahradního nábytku je minulostí. Speciálně proﬁlované lamely jsou osazené
těsněním a při dosednutí na sebe vytvoří monolitickou nepropustnou plochu
stropu.
Nosnost hliníkových střech u vybraných modelů je až 130 kg/m2, takže ani zimní
měsíce, s množstvím napadaného sněhu, vás o relax pod
pergolou nepřipraví.
Pokud preferujete subtilnější řešení, vaše volba padne na speciální,
transparentní, slunečnímu záření a vodě odolné stínicí textilie. Jsou vypnuté mezi
dvěma vodicími lištami, navíjené do nenápadného hliníkového boxu. Jedním
kusem textilní rolety je možné zastínit prostor o rozměrech 5 x 6 m, tedy až 30 m2
plochy.
Milovníci klasiky si zvolí baldachýn. Jde rovněž o zastínění textilií vyznačující
se odolností proti UV záření, dešti a vodě. Pro její vedení jsou zde lišty, které jsou
součástí konstrukce umožňující stažení celého stropu k volitelné stěně.

by diamond design®

Navodit správnou atmosféru pomohou LED pásky zabudované v konstrukci pergoly - do hran rámu, lamel, ale i nohy. Je možné volit mezi teplým a studeným světlem
nebo světlem v RGB barvách. Samozřejmostí je funkce stmívání. Nenápadně lze pod střešní konstrukci pergoly zabudovat infrazářiče, které zajistí rovnoměrnou distribuci tepla
s minimem tepelných ztrát. V kombinaci s bočními komponenty (sklo, Fixscreen®), které pergolu zcela uzavřou, docílíte příjemného prostředí i v chladných měsících roku.
Poslechu svého oblíbeného interpreta se nemusíte vzdát ani venku. Do designových lišt, umístěných ve střešní části pergoly, mohou být zabudovány ploché
reproduktory.
Vysoce komfortní záležitostí je snadné ovládání jednotlivých segmentů pergoly - stropu a bočních stínicích elementů, světelných, tepelných a akustických prvků. Pouhým stiskem vypínače nebo
dálkového ovladače změníte atmosféru prostoru pod pergolou. Veškerá automatika pergoly může být napojena na inteligentní ovládání domu
či jednoduchou aplikaci pro mobilní telefon či tablet s Androidem nebo iOS. Pro optimální úroveň komfortu je možná instalace větrných či dešťových senzorů.
Veškeré elektronické kabely a spojovací a ﬁxační prvky zůstávají kompletně skryty uvnitř konstrukce pergoly.

Dešťová voda stéká po nepropustném lamelovém stropu nebo po precizně vypnuté
voděodolné textilii do odtokových kanálků skrytých uvnitř konstrukce pergoly. Následně je
nenápadně odvedena jedním ze sloupů.
Odtokový systém funguje i v případě ne zcela zatažené střešní rolety, nebo pokud lamely ihned
po dešti pootočíte do polohy, při níž mohou sluneční paprsky znovu pronikat do vnitřního
prostoru pergoly.

by diamond design®

Originální boční přídavné prvky vám zajistí potřebné soukromí, ochranu před ostrým
slunečním světlem a nepříjemným větrem i deštěm. Jejich kombinací docílíte jedinečnosti
vašeho bydlení.
Vzdušné integrované rolety Fixscreen® jsou odolné vůči větru i dešti a zajišťují dokonalou
ochranu před sluncem. Patentovaný, do posledního detailu promyšlený, zipový systém
uchycení textilie v postranních lištách konstrukce pergoly zajišťuje stoprocentní odolnost proti
větru v jakékoliv pozici rolety. Při úplném vytažení je roleta zcela neviditelná
a konstrukce pergoly tak získává na designové čistotě. Lidskému oku skrytý zůstává
i motorizovaný pohon rolety. Pro snadnou instalaci a výměnu částí rolet je součástí konstrukce
systém Connect&Go® Technology.
Rolety Fixscreen® mohou být vybaveny čirými „okny“ z materiálu Crystal. Rolety
s transparentní fólií, větru nepropustné a průhledné oběma směry. Nedosahují žádného
stínicího efektu, naopak zvyšují intenzitu slunečních paprsků a udržují uvnitř pergoly teplo také
ve večerních a ranních hodinách. Možná je i dodatečná instalace stínicí rolety na již stávající
konstrukci pergoly, pokud se tak rozhodnete.
S posuvnými panely Loggia® lze manuálně pohybovat dle potřeby.
Jsou tvořeny tenkými hliníkovými rámy s volitelnou výplní. Dřevěnými nebo hliníkovými
lamelami, jejichž naklápěním lze měnit intenzitu světla nebo terasu uzavřít. Další možností
výplně je již zmiňovaná speciální textilie.
Elegantní skleněné posuvné stěny skýtají ničím nerušený pohled do okolní krajiny bez použití
jakýchkoliv rámů, čímž celkový design pergoly značně odlehčují. Chrání soukromí pergoly
před větrem, deštěm a také krádežemi. Často bývají skleněné stěny kombinovány
s integrovanými roletami Fixscreen® ve stejném poli. Sklo umožňuje využití pergoly v zimním
období a roleta zpříjemňuje posezení v parném létě.
Jednotlivé boční segmenty lze mezi sebou kombinovat.

