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Bioklimatické pergoly
Konstrukce Gibus spolupracuje s přírodou, aby zajistila maximální komfort při minimální 
spotřebě energie. Bioklimatická zastřešení zabezpečují přirozenou cirkulaci vzduchu
a regulují tak mikroklima pod pergolou.

Hliníkové lamely, ze kterých se zastřešení skládá, zajišťuje systém poháněný motorem, 
který umožňuje jejich natáčení z vodorovné, zavřené polohy, zabezpečující optimální 
ochranu před deštěm, do otevřené polohy pod úhlem, plynule nastavitelným v rozmezí 
od 0° do 135°. Dopad slunečního záření na venkovní plochu lamel způsobuje jejich 
zahřívání, což vede k přirozenému konvekčnímu pohybu vzduchu zdola nahoru, skrz 

lamely. Lidé pod pergolou se tak mohou bez jakéhokoli mechanického zásahu těšit pří-
jemnému čerstvému vzduchu. Děje se to zcela přirozeně, bez spotřeby energie. Nasta-
vení lamel umožňuje obměnu intenzity vánku i slunečního svitu v prostředí pod pergolou
a tím perfektní kontrolu mikroklimatu a pobytového komfortu. Ochranný účinek je opti-
mální také za deště. Lamely jsou totiž navrženy tak, aby maximálně dovíraly a umožňo-
valy odtok vody skrz speciální svody umístěné ve stojkách konstrukce.

Konstrukce představuje přirozeně krásný, účinný a spolehlivý systém. Inovativní kon-
strukce vyvinutá společností Gibus je patentově chráněna.

Cirkulace vzduchu
Při pootevření lamel vzniká přirozené proudění vzduchu, které prochází skrz lamely 
zdola nahoru.

Ochrana před sluncem
Úplné zastínění zajišťuje ochranu před přímými slunečními paprsky. 
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MED TWIST je elegantní při každém pohledu
Všechny detaily byly navrženy tak, aby bylo dosaženo maximální čistoty stylu. Pergoly, 
které jsou k dostání jako volně stojící i pro přistavení ke stěně, lze přizpůsobit všem 
požadavkům na zastřešení, aniž by bylo třeba se vzdát stylovosti či elegance, které 
jsou pro výrobky Gibus tak typické.

Všechny technické inovace harmonicky vplývají do nosné konstrukce z lakovaného hli-
níku, charakterizované nadčasovým designem zdůrazňujícím podstatu a umožňujícím 
vyniknout rysům architektury a vzhledu výrobku.

Zastřešení je tvořeno otočnými kovovými lamelami. Za slunečního svitu zlepšují ote-
vřené lamely pohodu uvnitř pergoly tím, že vytvářejí přirozené proudění, při němž teplý 
vzduch stoupá vzhůru. Za deště brání zavřené lamely průniku vody a odvádějí ji do 
dešťových okapů v nosné konstrukci. Pohyb lamel umožňuje speciální motor ovládaný 
pomocí dálkového ovládání.

Volitelné příslušenství:
Vnitřní izolace lamel pro zlepšení tepelné a zvukové izolace střechy. Zvuková izolace 
pohlcuje 70 % akustické energie, produkované dopadem srážek na lamely.
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Inovativní patentovaná
řešení Gibus

Twist Motion
Exkluzivní, elegantní otáčivý pohyb střešních lamel pomocí dvou bočních čepů.

Synchronní pohyb lamel je prováděn posuvným pohybem postranní lišty, která posouvá 
spodní čep ve vodorovném směru. Horní čep se zvedá ve svislém vedení a natáčí lamelu 
do otevřené polohy. Po otevření lamely o 90° čep opět klesá a umožňuje pokračovat
v natáčení až do 135°. 

Side Seal
Tento patent popisuje obvodový těsnicí systém lamel, které doléhají na těsnění na vnitřní 
hraně a zajišťují dokonalé utěsnění před povětrnostními vlivy.

Mimoto je na celé podélné straně jednotlivých lamel osazeno těsnění, které po zavření 
doléhá na sousední lamelu. Tímto způsobem je zajištěna absolutní nepropustnost pro 
vodu a vítr.
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Pohyb
Patentovaný systém otevírání Twist Motion vytváří pro tuto pergolu charakteristický, velmi 
elegantní pohyb lamel.

Pohon se ovládá pomocí dálkového ovládání, které umožňuje plynulé nastavení natáče-
ní lamel od dokonalého uzavření přes plné otevření ve svislé poloze a o dalších 45° až 
do koncové polohy. 

Tímto způsobem lze regulovat světlo od plného zastínění až po plný průchod slunečních 
paprsků. Směr otevírání lamel není závislý na umístění konstrukce. Ve fázi projektu ji 

lze optimalizovat podle směru dopadu slunečního záření nebo přizpůsobit speciálním 
požadavkům zákazníka.

Lamely jsou pomocí dvou nerezových čepů na koncích ukotveny do stran ve dvou bo-
dech. Dolní je upevněn k vodorovné posuvné liště poháněné motorem, která provádí vo-
dorovný pohyb. Druhý se pohybuje ve svislém vedení a způsobuje otevírání lamel tím, že 
mění lineární pohyb lišty na otáčivý pohyb lamel. Velký rozsah pohybu umožňuje úplnou 
kontrolu dopadajícího světla a dokáže tak pokrýt všechny požadavky.

0° 45° 90° 135°
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Osvětlení
Twist dovoluje trávit čas venku i pro západu slunce. Umožňují to osvětlovací systémy,
s jejichž pomocí lze navodit světelnou atmosféru zcela podle přání. Obvodové osvětlení 
zvýrazní tvary, střídání barev navodí dobrou náladu a příjemnou zábavu a optimální roz-
místění světel pod pergolou zajišťuje dobré osvětlení celého prostoru.

Na výběr jsou četná řešení, všechna se přitom díky použití světelných diod vyznačují 
nízkou spotřebou energie.

LED bodová svítidla v lamelách
Obdélníková diodová bodová svítidla, každé s příkonem 3 W, integrovaná v protisluneč-
ních lamelách. Zajišťují optimální distribuci světla po celé ploše. Pro dosažení správného 
osvětlení je osvětlovací každá pátá lamela, která je každých 50 cm osazená LED bodo-
vým svítidlem.

LED bodová svítidla integrovaná v okapním žlabu
Obdélníková diodová bodová svítidla k osazení do okapního žlabu po obvodu vnitřní 
strany konstrukce. Osazují se každých 50 cm a jsou tvořena skupinou 6 LED s celkovým 
příkonem 3 W.

RGB LED pásky
RGB LED pásky k osazení podél vnitřního obvodu konstrukce. Dodávají prostoru 
stejnoměrné osvětlení a díky barevným efektům zajímavou atmosféru. Pomocí dál-
kového osvětlení lze nastavit jedinou barvu nebo automatický program s plynulou 
změnou barev.
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SVISLÁ CLONA
SE ZIP SYSTÉMEM
Modely 11.QU a 13.QU se vyznačují moderním a jednoduchým designem – čtvercová kazeta se jako 
nenápadný doplněk hodí ke všem pergolám.

Samonosná svislá clona s kazetou a vodicími lištami, vybavenými ZIP systémem s pružinou a systé-
mem Smart Guide (patentovaný systém) pro snadné zacvaknutí, sloužící k těsnému uzavření otvorů 
všeho druhu ve stěnách a poskytující optimální ochranu před větrem a deštěm.

Kazetu clony lze namontovat na strop pomocí inovativního spojovacího systému Smart Cover (patentova-
ný systém) nebo přímým upevněním obou konců do ostění. Funkční část clony lze zvolit v provedení pro 
zatemnění, stínění nebo z průhledné látky Cristal. Všechny clony lze ovládat pomocí elektromotoru či ma-
nuálně pomocí kliky. Konstrukce je z hliníku lakovaného práškovou barvou, šrouby jsou z nerezové oceli.

11.QU nebo 13.QU

11.QU

(X) šířka

do 400 cm

(Z) výška

do 270 cm
 
 

13.QU

(X) šířka

do 550 cm

(Z) výška

do 350 cm
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OSVĚTLENÍ
LED bodová svítidla integrovaná do horizontálních látkových profi lů
Do horizontálního látkového profi lu je vsazena lišta, osazená každých 50 cm skupinou 
6 LED.

Jedná se o obdélníková diodová bodová svítidla s celkovým příkonem 3 W (0,5 W/1 LED), 
přičemž je využita asi polovina světla vyzářeného diodami.

LED pásek
LED pásky se osazují viditelně na horizontální látkové profi ly. Jsou tvořeny prefabri-
kovaným profi lem vhodným do exteriéru a uchycují se zespodu na nosný profi l látky 
pomocí klipů.

Na jednom metru pásku je osazeno 12 LED, příkon je 6 W/m. Pásky se dodávají v délce 
100, 200 a 300 cm. LED pásky lze osadit i na již smontované konstrukce.
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