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Již od svého počátku z roku 1978, se společnost Corradi soustředila na inovaci, výzkum a komplexní vizi. V současné době se tato přední italská společnost pro Outdoorliving 
pyšní téměř 40 patenty ve svém oboru. 

by diamond design®

Specialisté na outdoorové látky vyvinuli řadu Eclissi, která je pro venkovní použití naprosto bezkonkurenční. Látka 
se skládá ze tří vrstev, které kombinují pozitivní vlastnosti PVC a polyesteru, zároveň je dostupná ve třech barevných 
variantách. Krystalová folie, která je používaná jako jedna z možných bočních výplní, je při větších rozměrech 
spojována tupým svarem. Díky tomu získáte krásný výhled z pergoly nenarušený linií zdvojené folie. 

Pohyblivý integrovaný odtok – žlab pro sběr vody z látkové střechy je instalován přímo na konec látky. Při úplném 
zatažení střechy dosedne žlab s chrličem na otvor v předním sloupku, uvnitř něhož je voda svedena dolů.

Konzistentní látková střecha – díky látce Eclissi lze dosáhnout šířky až 13 metrů látkové střechy bez viditelného 
svaru. 

Dokonale vypnutá látka – zabudovaný automatický systém v motoru pergoly zajistí vždy perfektně vypnutou látku. 

Stabilnější a hladší výsuv střešní látky – unikátní šestikolový pojezdový systém v bočních lištách zajišťuje snadný 
pohyb střešní látky. 

Látková střecha na stávající konstrukce – produkt Impact® je možné snadno integrovat do stávajících konstrukcí.

Antidrop systém – gumová zvýšená páska po obou bocích střešní látky zabraňuje odtoku vody ven z boku pergoly. 
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4 možnosti dálkového ovládání

Pevné a stabilní konstrukce jsou ve většině případů schopné odolat větru až o síle 75 km/h, což podle Beaufortovy stupnice odpovídá bouřlivému větru. Spolehnout se také 
můžete na 10letou záruku na hliníkovou konstrukci a 5letou záruku na dřevěné části, použité látky a motorické komponenty. 

Při koupi pergoly či stínicí plachty od společnosti Corradi nezískáte pouze prvotřídní kvalitu s propracovanými technickými detaily či unikátní řešení – získáte především neotřelý 
italský design pro vaše společné chvíle s rodinou, přáteli či obchodními partnery.



Jsme tím správným partnerem, který vám společně se zkušeným výrobcem 
Corradi v zádech pomůže najít nejvhodnější řešení pro vaše podnikatelské prostory. 
Ať už se jedná o venkovní restaurace, hotelové bazény, wellness, terasy nebo pěší 
zóny - všechny tyto prostory vytváří skvělý potenciál pro využití nejen v letních 
měsících, ale i po většinu měsíců v roce. Návratnost investice do venkovního 
zastřešení je pouhých několik měsíců a vaše průměrné tržby vzrostou až o 30%. 

Díky této investici získáte rozšíření vašich zákaznických kapacit, exkluzivní italský 
design, zvelebení venkovního prostoru, prvotřídní kvalitu díky 40 letům zkušeností 
a v neposlední řadě řešení na míru právě pro váš projekt, který vám přinese zvýšení 
tržeb.

Nákupní cena celého systému Corradi 520 000 Kč
Počet nově vzniklých míst k sezení 40 míst
Průměrná útrata na 1 zákazníka (jídlo a pití) 400 Kč
Průměrná tržba za 1 zákazníka 160 Kč
Průměrná výměna zákazníků u stolu (během oběda/večeře) 3 obrátky
Navýšení počtu míst k sezení se systémem Corradi +15%
Počet zmařených dnů kvůli počasí (déšť, příliš zima/horko, vítr) 60 dnů
Ztráta tržeb kvůli špatnému počasí za rok 1 292 000 Kč
Ztráta tržeb za den 3 500 Kč
Počet dnů pro návratnost investice do systému Corradi 147 dnů

by diamond design®

   Poznámka: Simulace kalkulace byla provedena na základě průměrných nákladů a tržeb restaurací a může se tedy případ od případu měnit.



Pergotenda® Millenium® Celeb – Oslavte společně s námi nový styl

Unikátní pergola s baldachýnovou střechou s  integrovaným LED osvětlením 
v přední části sloupků a střešních profilech je ideálním řešením pro komerční 
i privátní využití. 

• Maximální rozměr: 13x6,85 metrů (sdružené 3 pergoly)
• Mobilní odtokový žlab + integrovaný odtok vody v nosných sloupku
• Instalace pergoly se sklonem střechy na nosnou zeď
• Možnost dálkového ovládání 
• Boční výplň – screenové rolety, skleněné posuvné panely, hliníkové  

posuvné panely s dřevěnými lamelami, fixní hliníkové panely, outdoorové 
závěsy

• LED osvětlení ve střešních profilech, LED osvětlení v přední části sloupků

by diamond design®

Pergotenda® Maestro – Jeden produkt, nespočet identit

Variabilní, nadčasová, hliníková pergola s propracovanými technickými detaily 
s nespočtem možností.

• Maximální rozměr: 7x7 metrů bez středových sloupků
• Sběrný žlab po celém obvodu pergoly a integrovaný odtok v nosných 

sloupcích
• Instalace pergoly na nosnou zeď nebo jako samostatně stojící s vodorovnou 

střechou
• Možnost dálkového ovládní
• Boční výplň – screenové rolety, skleněné posuvné panely, hliníkové posuvné 

panely s dřevěnými lamelami, fixní hliníkové panely, outdoorové závěsy
• Integrované LED osvětlení ve střešních profilech, LED osvětlení na vnitřních 

obvodových profilech

Pergotenda® Move – Design v pohybu

Minimalistická pergola Move s čistými liniemi doplněná o vertikálně pohyblivé nohy 
umístěné v kloubech v přední části pergoly umožňující obohacení systému o jemně 
dominantní prvek.

• Maximální rozměr: 12x6,5 metru (sdružené 3 pergoly)
• Maximální rozpětí pro vychýlení předních sloupků: -10° až + 10°
• Sběrný žlab s chrličem nebo odtok vody z boční strany střešní látky 
• Instalace pergoly na nosnou zeď, střecha ve sklonu nebo vodorovná
• Manuální nebo dálkové ovládání
• Boční výplň – fixní hliníkové panely v přední části
• LED osvětlení ve střešních profilech, integrované LED osvětlení v předních 

sloupcích a audio systém

Pergotenda® Flux – Zcela nový rozměr pro čas strávený venku

Kompletně uzavíratelná pergola s elegantně zaoblenými bočními profily přináší 
atypický a zároveň moderní design s dlouholetou zárukou.

• Maximální rozměr: 13x6,5 metru (sdružené 3 pergoly)
• Odtokový žlab s integrovaným odtokem vody v nosných sloupcích
• Instalace pergoly na nosnou zeď
• Manuální nebo dálkové ovládání
• Boční výplň: screenové rolety, skleněné posuvné panely, hliníkové posuvné 

panely s dřevěnými lamelami, fixní hliníkové panely, outdoorové závěsy
• LED osvětlení ve střešních profilech
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Pergotenda® Palladia® – Nejprodávanější designová pergola

Subtilní a variabilní pergola Palladia® s charakteristickým designem se stala 
nejoblíbenější pergolou značky Corradi.

• Maximální rozměr: 13x6,5 metru (sdružené 3 pergoly)
• Odtokový žlab s integrovaným odtokem vody v nosných sloupcích
• Instalace pergoly na nosnou zeď nebo mezi dvě nosné zdi, pro obě varianty 

možná střecha ve sklonu nebo vodorovná
• Manuální nebo dálkové ovládání
• Boční výplň: screenové rolety, skleněné posuvné panely, hliníkové posuvné 

panely s dřevěnými lamelami, fixní hliníkové panely, outdoorové závěsy
• LED osvětlení ve střešních profilech

Pergotenda® Exyl – Otevřeně minimalistický koncept

Minimalistická pergola se subtilní základnou v podobě konstrukční oceli perfektně 
rozšíří vaše odpočinkové místo na víkendové chatě. 

• Maximální rozměr: 10,5x6 metrů (sdružené 3 pergoly)
• Odtok vody volně z boční strany střešní látky
• Instalace pergoly na nosnou zeď nebo jako samostatně stojící s vodorovnou 

střechou
• Manuální nebo dálkové ovládání
• LED osvětlení ve střešních profilech

Pergotenda® B-space – Více prostoru pro váš život venku

Komerčně využitelná pergola s čistým a nerušeným výhledem v prostoru šířky až 
9 metrů.

• Maximální rozměr: 13x9 metrů (sdružené 3 pergoly)
• Sběrný žlab s integrovaným odtokem vody v nosných sloupcích nebo odtok 

vody z boční strany střešní látky
• Instalace pergoly na nosnou zeď, střecha ve sklonu nebo vodorovná
• Možnost dálkového ovládání
• Boční výplň: screenové rolety, skleněné posuvné panely, hliníkové posuvné 

panely s dřevěnými lamelami, fixní hliníkové panely, outdoorové závěsy
• LED osvětlení ve střešních profilech

Pergotenda® 120 – Romantický soulad s přírodou

Pergola s konstrukcí ze severské borovice zajišťující přirozenou ochranu a dlouhou 
životnost, s přírodně jemným vzhledem. 

• Maximální rozměry: 4x8 metrů 
• Sběrný žlab na bočních profilech 
• Samostatně stojící 
• Možnost dálkového ovládání
• Boční výplň: screenové rolety, skleněné posuvné panely, hliníkové posuvné 

panely s dřevěnými lamelami, fixní hliníkové panely, outdoorové závěsy
• LED osvětlení ve střešních profilech



by diamond design®

V případě, že hledáte řešení pro zastřešení stávající konstrukce nebo zastínění prostoru mezi dvěma zdmi, vřele vám doporučujeme patentovaný produkt Impact®. Díky 
variabilitě šířky a délky pojezdového systému s látkou je produkt Impact® schopný zakrýt nejenom soukromou terasu, ale také například tribuny fotbalového stadionu. 

Systém je složený z voděodolné a neprůhledné látky Eclissi (dostupné barvy: bílá, šedá a slonovinová kost) vyrobené exklusivně od společnosti Corradi, která je vedena ve 
vodicích lištách díky patentovanému 6 kolovému systému. Primárně se pohyb látky ovládá pomocí dálkového ovladače, u menších rozměrů můžete ovládat i ručně klikou. 

Impact® je možné instalovat jak se sklonem, tak v rovině s podkladem a odolává větru o síle až 75 km/h. Voda díky střídavému mírnému sklonu jednotlivých průvěsů volně 
odtéká z boku látky. Možné je také vodu shromažďovat do žlabu, na jehož konci je umístěn chrlič.
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Screenové rolety – z látek ze skelného vlákna 
potaženého PVC vrstvou nebo polyesterového 
utkaného vlákna potaženého následně PVC 
vrstvou popř. z dalších materiálů. Všechny zmíněné 
materiály jsou vhodné pro venkovní použití, zajišťují 
nejen ochranu před slunce a větrem, ale také větší 
soukromí. Unikátem je screenová roleta Magiko, 
která je na spodním okraji svého boxu opatřena 
LED osvětlením.

Posuvné skleněné panely – manuálně ovládané 
skleněné panely z kaleného bezpečnostního skla 
s možností integrované spodní kolejnice jsou 
bezrámové a doplněné designovými úchyty.

Posuvné hliníkové panely s dřevěnými lamelami – 
vizuálně zjemní koncept hliníkové pergoly a zároveň 
regulují světlo, částečně stíní a ventilují vzduch. 
Lamely mohou být ve fixní nebo otočné variantě. 

Fixní hliníkové panely – výplň tvoří pevné hliníkové 
lamely, které vytváří částečné stínění, pocit většího 
soukromí a v neposlední řadě originální dekorativní 
prvek.

Pohledová stropní látka – pro vytvoření většího 
pocitu pohodlí a elegantního stopního podhledu. 

Outdoorové závěsy – lehce ovladatelný designový 
doplněk.   

LED osvětlení – ve variantě teplé bílé barvy nebo 
RGB, možné umístit do střešních profilu po vnitřním 
obvodu pergoly nebo integrovat do předních 
sloupků.

Audio systém – reproduktory umístněné 
na předních sloupcích možné ovládat přes 
Bluethooth® modul.



praha / brno / hradec králové / české budějovice /
ostrava / zlín / olomouc / velké meziříčí         www.diamonddesign.cz
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Stínicí plachty se stávají v moderním světě nedílnou součástí designu jak privátních, 
tak komerčních teras. Jejich návrh vychází z konstrukce plachetnic, a to naprosto 
autenticky. Propracovaný design plachet společnosti Corradi dosahuje té nejvyšší 
úrovně. 

Pro výrobu stínicí plachty se používá látka Dacron®, která je utkaná ze speciálních 
polyesterových vláken s extrémně vysokou odolností proti UV záření. 

Defense – Tradiční italský design

Hlavním materiálem pro konstrukci je nerezová ocel s matným pasivovaným 
povrchem, která tvoří odolný, pevný a stabilní základ celého systému. Samostatně 
stojící verze se skládá ze dvou plachet, které jsou navinuty na vodorovné hřídeli 
a můžou být otočeny o 360°. Ve druhé verzi je k plachtě připevněn ocelový držák, 
díky kterému můžete plachtu fixovat přímo na zeď. Obě dvě varianty jsou k dispozici 
ve dvou standardizovaných velikostech. Pro svůj jedinečný vzhled byla plachta 
Defense zařazena mezi 100 nejvíce reprezentativních prvků v italském designu.

Maestrale – Exkluzivita špičkové technologie

Stínicí plachta Maestrale nabízí ve svém standardním rozsahu více než 100 
různých konfigurací, díky nimž je možné zastínit takřka každou terasu bez nutnosti 
příplatku za výrobek na míru. 

Plachty, vypnuté mezi čtyřmi sloupky z nerezové oceli, jsou vyrobeny z radiálních 
segmentů látky Dacron®, čímž je zajištěn nejefektivnější přenos sil v látce při 
napětí. Sloupky odolávají korozi a atmosférickým vlivům díky nezerové oceli, která 
je leštěná do zrcadlového efektu. Hlavním rysem plachty Maestrale je ovládání 
pomocí jediného motoru, který je integrovaný v navíjecí trubce. Velkým přínosem 
tohoto řešení je při elektro přípravě a samotném zapojení.

Scirocco – Nevšední design

Neobyčejné provedení stínicí plachty Scirocco umožňuje zakrýt plochu až 70 m2. 
Tento typ plachty je vyráběný pouze na zakázku, díky čemuž získáte opravdu 
jedinečné řešení.

V závislosti na velkých rozměrech je Scirocco nutné kotvit vždy na zeď. Stejně jako 
u plachty Maestrale systém využívá pouze jeden motor, který je důmyslně skryt 
v navíjecí hřídeli. Také je u této plachty použita leštěná nerezová ocel se 
zrcadlovým efektem. Celý systém je limitovaný pouze maximální délkou hřídele 
11 metrů a výškou trojúhelníku 7 metrů. 


