
Údaje potrebné k vypracovaniu cenovej ponuky tienenia na mieru

• fotografie pergoly, terasy - tak, aby bolo vidieť celú konštrukciu, priestor medzi krokvami, prípadne podašie, 
či iné detaily, ktoré by mohli ovplyvniť osadenie tieniaceho mechanizmu a rolovanie plachiet

• rozmery konštrukcie:

◦ počet polí medzi krokvami v cm (X)

◦ svetlú dĺžku poľa v cm medzi nosníkmi (A)

◦ svetlú šírku poľa medzi krokvami, hranolmi v cm (B)

▪ max. 140cm pri prestrešenej konštrukcií

▪ max. 114cm pri otvorenej konštrukcií

▪ V prípade, že polia majú rôzne rozmery, tak uveďte rozmery pre každé jednotlivé pole.

• pri otvorenej pergole aj výšku krokiev v cm (C)

▪ Výška určuje sklon medzi krokvami v stupňoch (Z), pričom optimálne by mal sklon byť aspoň 15°, aby

dobre odtekala voda. Čím je sklon väčší tým je plachta odolnejšia voči dažďu.

Slnečná plachta sa vyrába v šírke 146cm, od tejto šírky sa odčítava prešitie cca 6cm, preto musí byť svetlá šírka medzi 
trámami  krytej pergoly max. 140cm. V prípade väčšej šírky by už bolo rolovanie slnečnej plachty sťažené. 

Pri otvorenej pergole, kvôli osádzaniu plachty do sklonu platí pravidlo, že svetlá šírka medzi trámami musí byť max. 
114cm.

Ak máte svetlú šírku väčšiu ako uvedených 140cm, prípadne 114cm, tak sa pokúsime spoločne nájsť iný spôsob 
uchytenia tieniaceho mechanizmu.

Ak požadujete, aby sa plachta po vysunutí jemne vlnila, tak je potrebné nám to uviesť, pretože k svetlej dĺžke poľa sa 
pripočítava 10% z rozmeru plachty.

Nakoľko sa jedná o tieniaci systém na mieru spolu so šitím slnečných plachiet podľa Vami uvedených rozmerov tak je
kľúčové,  aby  ste  čo  najpresnejšie  zamerali  nami  požadované  rozmery.  Čím  presnejšie  zameriate  priestor  medzi
krokvami, ktorý chcete zatieniť, tým lepšie bude tieniaci mechanizmus sedieť.

Doba vypracovanie cenovej ponuky podľa Vami zadaných parametrov a požiadaviek je  2 až 5 pracovných dní (v
závislosti od zložitosti pergoly, miesta umiestnenia tienenia a prvotných údajov z Vašej strany). V prípade, že nám na
začiatku neuvediete všetky potrebné informácie, ktoré sú dôležité pre správne vypracovanie ponuky, alebo pri potrebe
prejednania dodatočných detailov, tak Vás budeme následne po obdržaní dopytu kontaktovať kvôli upresneniu.

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám poradíme s tým ako zamerať Váš priestor a kde umiestniť
tieniace plachty, tak aby to bolo pre Vás čo najviac prínosné a finančne efektívne.

https://www.predomyazahrady.sk/Kontakty-a2_0.htm

