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PROJEKTUJEMY TARAS 
         O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

4 strony świata – tyle mamy możliwości, 
aby zaprojektować nasz taras, niemniej w naszej szero-
kości geograficznej najlepiej sprawdza się ekspozycja 
tarasu na południowy zachód. Pozwala to maksymal-
nie wykorzystać nasłonecznienie o każdej porze roku 
– możemy dobrze doświetlić wnętrze i czerpać ile się da  
z naturalnego światła.

Spójność – taras powinien tworzyć spójną całość 
zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wizualnym  
z bryłą i estetyką budynku.

Rozmiar – projektując wymarzony taras powin-
niśmy jego wielkość dopasować do wielkości budynku  
i działki oraz przeznaczenia.

Jednolita stylistyka – projektując wyma-
rzony taras powinniśmy jego wielkość dopasować do wiel-
kości budynku i działki oraz przeznaczenia.

Ochrona – na nic zda się przestronny, piękny, wypo-
sażony taras, jeśli korzystanie z niego ograniczać nam będą 
kaprysy pogody. Pomyślmy o zadaszeniu, które ochroni nas 
przed nadmiarem słońca i deszczem oraz o zabezpieczeniu 
boków przed wiatrem.

Ogrzewanie –  przyda się w chłodniejsze letnie 
dni i wydłuży sezon tarasowy o zimniejsze pory roku. Spo-
śród różnych rozwiązań warto polecić elektryczne grzejniki 
na podczerwień, które nie ogrzewają powietrza, ale wyłącz-
nie osoby i przedmioty, znajdujące się w ich zasięgu.

Nagłośnienie –  jeśli cenimy sobie odpoczynek 
przy muzyce, na naszym tarasie możemy zainstalować rów-
nież głośniki. Koniecznie pamiętajmy, by zarówno one same, 
jak i ich instalacja, przystosowane były do użytkowania  
w warunkach zewnętrznych. 

Co należy brać pod uwagę projektu-
jąc taras, by przez lata cieszyć się kom-
fortową przestrzenią zewnętrzną, jak 
najmniej uzależnioną od zmiennych 
warunków atmosferycznych?



Oświetlenie – umożliwi nam swobodne 
przebywanie na tarasie po zmroku i pozwoli stworzyć wyjąt-
kowy nastrój. Nowoczesne zadaszenia tarasowe umożliwiają 
montaż oświetlenia zintegrowanego z ich konstrukcją – są 
to np. listwy LED lub reflektory typu SPOT. Wybór takiego 
rozwiązania zagwarantuje nam bezpieczeństwo instalacji, 
dostosowanej do warunków zewnętrznych.



ZWIZUALIZUJ 
SWÓJ PROJEKT 

Mając w perspektywie budowę domu, 
przebudowę terenu wokół niego lub 
budowę nowego tarasu warto już na 
etapie projektu dokładnie przemyśleć 
podstawowe założenia i dostosować 
zewnętrzną przestrzeń do swoich po-
trzeb i preferowanych aktywności. Od 
wiosny, czasem do późnej jesieni, to 
właśnie na tarasie spędzamy najwię-
cej wolnego czasu. Nierzadko jest on 
nie tylko miejscem relaksu, ale i pracy 
oraz codziennych zajęć domowych, 
skupia się na nim znaczna część życia 
rodzinnego i towarzyskiego.

Co w projektowaniu tarasu wziąć 
przede wszystkim pod uwagę, by 
przez lata cieszyć się komfortową 
przestrzenią zewnętrzną, jak najmniej 
uzależnioną od zmiennych warunków 
atmosferycznych?



         ZWIZUALIZUJ POMYSŁ

         ZOBACZ I PRZETESTUJ, 
  ZANIM PODEJMIESZ 
  DECYZJĘ

Z pomocą w projektowaniu zadaszenia przychodzą nam 
narzędzia elektroniczne, takie jak np. symulator 3D, do-
stępny na stronie www.pergoletta.pl. Wystarczy wgrać 
fotografię domu, podać wymiary zadaszenia, wybrać ko-
lorystykę konstrukcji, dachu i bocznych screenów.  Po 
wykonaniu tych kilku prostych kroków uzyskujemy wi-
zualizację naszego przyszłego tarasu pod pergolą,  
a jeśli nie jesteśmy usatysfakcjonowani, w prosty sposób mo-
żemy zmieniać jej parametry. Konfigurator posiada jeszcze 
praktyczną funkcję – pokazuje miejsce i stopień zacienienia, 
w zależności od zmieniającej się pozycji słońca na niebie oraz 
kąta nachylenia lameli dachowych.

Wizualizacja komputerowa to jeden z elementów, na podsta-
wie których możemy podjąć decyzję o inwestycji. Jeśli tylko 
mamy taką możliwość, warto odwiedzić profesjonalny sa-
lon sprzedaży i przyjrzeć się zadaszeniu „z bliska”. Oglądając 
zdjęcia w Internecie czy katalogach trudno czasem ocenić, 
czym różni się pergola za kilka tysięcy, od tej za kilkanaście 
czy nawet kilkadziesiąt. Pozornie podobne konstrukcje dzie-
li jednak przepaść, jeśli chodzi o jakość użytych materiałów 
i wykonania, trwałość, standard wyposażenia.  Jeśli tylko 
dysponujemy większym budżetem, warto zainwestować  
w najlepszą  jakość, zyskując pewność bezpiecznego i kom-
fortowego użytkowania na wiele lat.

         W STRONĘ SŁOŃCA

Na funkcjonalność tarasu zdecydowanie największy wpływ 
ma jego usytuowanie względem stron świata. Wybiera-
jąc lokalizację tarasu warto uwzględnić tryb życia, jaki pro-
wadzimy oraz pory dnia, w których możemy korzystać  
z jego dobrodziejstw. Najczęściej decydujemy się na ekspozycję 
południowo-zachodnią, która zapewnia najlepsze wykorzysta-
nie słońca.

Nadmierne nasłonecznienie bywa jednak uciążliwe, zwłaszcza, 
jeśli na tarasie nie tylko korzystamy z kąpieli słonecznych, ale 
np. pracujemy przy komputerze, czytamy lub grillujemy. Pro-
blem ten rozwiąże odpowiednie zadaszenie – może to być np. 
lekka, drewniana konstrukcja z ozdobnym pnączem lub zdecy-
dowanie bardziej trwała i uniwersalna aluminiowa pergola, któ-
ra zapewni zarówno pożądany cień, jak i ochronę podczas desz-
czu. Zaletą tej ostatniej jest proste wzornictwo, pozwalające na 
dopasowanie do właściwie każdego stylu architektonicznego, 
możliwość indywidualnego dopasowania i swoboda konfigura-
cji poszczególnych elementów.



ALUMINIOWA PERGOLA 
         NOWOCZESNE ZADASZENIE (NIE TYLKO) TARASU

Polski rynek w zakresie zadaszeń ta-
rasowych w ostatnich latach wzboga-
cił się o nowe produkty, stanowiące 
odpowiedź na oczekiwania bardziej 
wymagających klientów. Mowa o alu-
miniowych pergolach – modułowych 
konstrukcjach, które dzięki prostemu, 
ascetycznemu wzornictwu świetnie 
wpisują się w założenia zarówno no-
woczesnego, jak i tradycyjnego bu-
downictwa.

         TECHNOLOGIA
  I WYPOSAŻENIE

         SPERSONALIZOWANE ROZWIĄZANIA

Słowo “pergola”, do niedawna kojarzące się przede wszyst-
kim z ażurową, drewnianą podporą na pnącza, dziś zyskało 
całkiem nowe znaczenie. To zaawansowane technologicznie 
systemy zadaszeń, na które oprócz aluminiowej, ascetycznej 
w formie konstrukcji, składa się ruchomy dach, wykonany  
z obrotowych lameli lub tkaniny PVC, boczne osłony (ma-
teriałowe rolety, szklane, aluminiowe lub drewniane prze-
suwne panele), oświetlenie (LED, RGB), ogrzewanie na pod-
czerwień czy nawet nagłośnienie, a wszystko to sterowane 
za pomocą jednego pilota. Tego typu zadaszenia tarasowe 
idealnie wpisują się w trendy projektowania tarasu jako prze-
strzeni stanowiącej naturalne przedłużenie salonu – jak on 
komfortowej i eleganckiej, ale równocześnie umożliwiającej 
bliski kontakt z naturą.

Dzięki temu, że wszystkie pergole wykonywane są na indywidualne zamówienie, każda z nich może być inna – zaczynając od rozmiaru, który 
możemy dopasować co do centymetra, poprzez kolorystykę, dostępną w pełnej gamie kolorów RAL, aż po dodatkowe wyposażenie. W tym 
ostatnim przypadku możemy np. wybrać oświetlenie spośród co najmniej kilku propozycji:  mogą to być listwy LED zintegrowane z lamelami 
dachowymi, umieszczone bezpośrednio w konstrukcji, w rynienkach odprowadzających wodę, czy też reflektory punktowe LED. Możemy 
również wybrać barwę światła – tradycyjną, białą lub wielokolorową LED RGB.



Pergola – słowo do niedawna kojarzące się 
przede wszystkim z ażurową, drewnianą podporą na pnącza, 
dziś zyskało całkiem nowe znaczenie.





Co ważne – konstrukcję możemy do-
pasować do istniejących już warun-
ków zabudowy, a jej montaż (jeśli 
przestrzeń nie wymaga dodatkowej 
adaptacji) zajmuje około dwóch dni.

- prosta konstrukcja

- uniwersalne wzornictwo

- zaawansowana technologia

- możliwość indywidualnego dopasowania

- otwierany dach

- możliwość montażu bocznych osłon,  
 ogrzewania, nagłośnienia

- szeroki wybór oświetlenia

- wszystkie funkcje zdalnie sterowane za pomocą  
 jednego pilota

         PERGOLA - NIE TYLKO 
  ZADASZENIE TARASU

Aluminiowe pergole dają bardzo dużą 
swobodę aranżacji przestrzeni. Zna-
komicie funkcjonują jako zadasze-
nie balkonu czy tarasu, bezpośrednio 
wspierając się o fasadę budynku, mogą 
również osłaniać np. basen, jacuzzi czy 
plenerową kuchnię jako wolnostojąca 
konstrukcja. Ich zalety doceniają nie 
tylko prywatni użytkownicy, pergole to 
także idealne rozwiązanie dla branży 
HoReCa. 

To sposób na powiększenie przestrzeni 
użytkowej lokalu, dostępnej nie tylko 
w miesiącach letnich – dzięki bocznym 
osłonom i ogrzewaniu można z niej 
w komfortowy sposób korzystać od 
wczesnej wiosny do późnej jesieni.



POZNAJ ZANIM WYBIERZESZ
         SHOWROOM PERGOLETTA SUN&SHADOW ZAPRASZA

W warszawskim Wilanowie pod ko-
niec ubiegłego roku powstał pierwszy 
w Polsce profesjonalny salon, specja-
lizujący się w sprzedaży pergoli tara-
sowych, połączony z ich luksusową 
ekspozycją. 

Wyposażony został w dwa modele per-
goli – najbardziej zaawansowaną tech-
nologicznie Alteę oraz najchętniej wy-
bieraną przez klientów Ombrę Grande.  
W komfortowych warunkach, z per-
spektywy wygodnej kanapy można po-
znać wszystkie ich możliwości.

W Showroomie zobaczymy m.in. prze-
kroje elementów konstrukcyjnych per-
goli, wzorniki kolorów screenów,  prób-
niki drewnianych paneli przesuwnych, 
sprawdzimy jak obracają się zdalnie 
sterowane lamele dachowe, jak szybko 
rozsuwa się dach, jakie rodzaje oświe-
tlenia możemy wybrać do danego 
modelu, w jaki sposób montowane są 
boczne ekrany.

Konsekwencją wyboru sposobu zadaszenia tarasu jest kom-
fort użytkowania przestrzeni na zewnątrz domu przez wiele 
lat. Odpowiednio dobrane może przed nami otworzyć nowe 
możliwości i w dużym stopniu uniezależnić od kaprysów po-
gody. Decyzję o inwestycji warto więc podjąć po dokładnym 
rozpoznaniu rynku oraz samego produktu.

Aluminiowe pergole Pergoletta 
oglądać można 

od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00 – 19.00

Lokalizacja: Aleja Rzeczypospolitej 31
02-972 Warszawa (Wilanów)



         PERGOLA - NIE TYLKO 
  ZADASZENIE TARASU

Aluminiowe pergole dają bardzo dużą 
swobodę aranżacji przestrzeni. Zna-
komicie funkcjonują jako zadasze-
nie balkonu czy tarasu, bezpośrednio 
wspierając się o fasadę budynku, mogą 
również osłaniać np. basen, jacuzzi czy 
plenerową kuchnię jako wolnostojąca 
konstrukcja. Ich zalety doceniają nie 
tylko prywatni użytkownicy, pergole to 
także idealne rozwiązanie dla branży 
HoReCa. 

To sposób na powiększenie przestrzeni 
użytkowej lokalu, dostępnej nie tylko 
w miesiącach letnich – dzięki bocznym 
osłonom i ogrzewaniu można z niej 
w komfortowy sposób korzystać od 
wczesnej wiosny do późnej jesieni.

         LUNCH POD PERGOLĄ
  SPOTKAJ SIĘ 
  Z EKSPERTAMI
 
Aluminiowe pergole z ruchomym dachem 
jako osłona tarasu to na polskim rynku sto-
sunkowo nowe, ale cieszące się coraz większa 
popularnością rozwiązanie. Dają ogromną 
swobodę aranżacji, możliwości indywidu-
alnego dopasowania rozmiaru, kolorystyki  
i wyposażenia. 

Firma Pergoletta Sun&Shadow w warszawskim Showro-
omie prezentuje pergole zarówno od strony technicz-
nej (szczegóły konstrukcji, mechanizm działania, sposo-
by montażu) jak i funkcjonalnej (podstawowe wyposażenie  
i akcesoria). 

Raz w miesiącu podczas branżowych spotkań specjaliści firmy pre-
zentują możliwości zastosowania pergoli zarówno w budownictwie 
mieszkaniowym, jak i w branży HoReCa. Uczestnicy mogą wziąć udział 
w prezentacji dwóch modeli, stanowiących wyposażenie Showroomu 
oraz samodzielnie przetestować ich działanie. W programie przewi-
dziane są również indywidualne konsultacje i lunch. 

TERMINY SPOTKAŃ  
W SEZONIE  

WIOSENNYM: 

12 kwietnia, 10 maja  
i 14 czerwca. 

Uczestnictwo jest bezpłatne,  
organizatorzy proszą  o wcze-
śniejszą rejestrację na stronie  

www.pergoletta.pl/pod-pergola

RAMOWY PROGRAM 
SPOTKAŃ:

11.30 - 11.45 Przywitanie gości
11.45 - 12.15 Temat miesiąca  
12.15 Lunch
12.30 - 13.30 Sesje doradcze, 
prowadzone przez konsultantów 
firmy Pergoletta.

Uczestnicy eventów mogą liczyć na solidną dawkę 
najnowszej wiedzy technologicznej  aranżacyjnej, 
pakiet firmowych materiałów promocyjnych oraz 

pozytywną i kreatywną atmosferę spotkania.

GDZIE?

Pergoletta Sun&Shadow 
Aleja Rzeczypospolitej 31

02-972 Warszawa (Wilanów)



SHOWROOM 
02-972 Warszawa (Wilanów)

Aleja Rzeczypospolitej 31

biuro@pergoletta.pl
www.pergoletta.pl

www.fb.com/pergolettapl

+48 519 432 169
+48 501 722 242

SUN & SHADOW

Niniejszy folder reklamowy nie stanowi prasy, dziennika, czasopisma lub materiału prasowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo 
prasowe w szczególności art. 7 w zw. z art. 20 ww. ustawy, a treści w nim zamieszczone nie są ofertą, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy  
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nadto wszystkie treści zamieszczone ww. folderze korzystają z ochrony praw autorskich i są własnością firmy Pergoletta 
Sun&Shadow z siedzibą w Warszawie, Aleja Rzeczypospolitej 31.


