Obloukové přístřešky s ochrannou známkou Palmira®
Naše firma se specializuje především na přístřešky ze dřeva, které mají elegantní
obloukovou střechu.
Přístřešky mají netradiční, atraktivní, líbivý a příjemný vzhled. Jednoduchou úpravou lze
vytvořit z obecného přístřešku pergolu, či přístřešek na auto tzv. Carport nebo na altán či na
přístřešek nad bazén a dokonce lze takto vyrobit krásný, atraktivní skleník. Často jsou
obloukové přístřešky jednoduchým řešením pro zakrytí zahradní restaurace či jiné
společenského prostoru. Velké množství doplňků a příslušenství zvyšuje užitnou hodnotu
přístřešků. Svými vlastnostmi výrobek vyniká nad konkurenčními výrobky. Jako poslední
informaci uvádíme, že obloukové přístřešky a pergoly jsou ryze českým výrobkem, který je
chráněn průmyslovým vzorem a ochrannou známkou.

Použité materiály
Dřevěné materiály jsou výhradně lepené typu BSH a KVH - tedy vyrobené z mimostředových
dřev, což skoro vylučuje kroucení a praskání materiálu a tedy i kromě vylepšení estetických
vlastností vylepšují tyto materiály i užitné hodnoty přístřešků a pergol.

Konstrukce
Nejčastější otázkou od zákazníků je „.. jestli střecha unese vrstvu sněhu, že zákazník bydlí ….
tam a tam…? Únosnost střechy a i ostatních prvků přístřešku je dimenzována pro celou
Českou i Slovenskou republiku (co se týká únosnosti sněhové pokrývky). Díky obloukovému
profilu střechy (obloukové lepené BSH krokve) a díky správnému a důmyslnému uložení
střešní krytiny (dutinkový polykarbonát) mají vlastnosti jako únosnost, pružnost střechy a
pružnost celé konstrukce perfektní parametry.
Již samotné obloukové krokve "vynesou" větší rozpětí mezi stojkami. A díky tomu nemusí
být součástí konstrukce středové sloupky, které většinou překážejí. Tyto středové sloupky
jsou tak často vidět na přístřešcích od jiných firem.
(Pro informaci. Dělali jsme přístřešek s rozpětím 11metrů obloukové krokve a tedy bez
středových sloupků a celá konstrukce opticky vypadala jako lehká konstrukce.)

Střešní krytina
Použitý polykarbonát je elegantní díky jeho kouřovému odstínu, ale hlavně jako jediný typ
polykarbonátu Vám zajistí, že pod polykarbonátem je dostatek světla a přitom se pod ním
"neupečete“ a taky v komůrkách nerostou nežádoucí mechy. Všechny hliníkové doplňky
polykarbonátové střechy jsou elegantně eloxovány v kouřovém odstínu.
A to vše u nás bez příplatků.

Povrchová úprava
je několikavrstvé lazurové nátěry od firmy Remmers, což zajišťuje kvalitní povrchovou
úpravu a především tento druh nátěru zajistí velmi jednoduchou údržbu. Je-li potřeba nátěr
„rozjasnit“ (cca po 7 až 10-ti letech), pak Vám postačí brusná houbička, možná 2 brusné
houbičky a dále potřebujete hadr či houbu namočenou v lazuře. Tedy žádný štětec nebo
váleček. Nátěr celé pergoly či přístřešku tak obnovíte do 30-ti minut.

Montáž
Přístřešky a pergoly jsou „před-vyrobené“ v dílně a na samotnou montáž pracovníci jedou se
stavebnicí. Od zákazníka pouze předem požadujeme betonové patky, jejíž umístnění se
zákazníkem domlouváme při uzavírání smlouvy.

Nákladní doprava
Přístřešky a pergoly Vám dovezeme až na místo montáže za cenu nákladní dopravy 13,Kč/km. Aby nevznikaly dohady o počtu kilometrů, používáme tzv. Google mapy, kde si
najdeme nejkratší cestu k zákazníkovi z dílny.
Zákazník platí Početkilometrů x 2 x 13,- č/km.

Výhody a přednosti
Přístřešky a pergoly s obloukovou střechou mají hodně dobrých vlastností. Hlavní výhodou
jsou v porovnání s jinými typy přístřešků, že ve svém důsledku jsou vždy levnější než střechy
valbové či střechy sedlové.
Montáž obloukového přístřešku je provedena během půl dne maximálně jednoho dne, ale
montáže přístřešků s pultovou, sedlovou či valbovou střechou jsou náročné na čas a
pracovní sílu. Pokud si představíme prvky střech, které do sebe zapadají a vše se musí do
sebe montovat, dále střechy jsou v naprosté většině podbíjené v podhledové části
palubkami. Dále které se musí položit difuzní folie, a následně střešní krytina – v mnoha
případech jsou to tašky, které vyžadují položení kontra-latí, latí a všech doplňků střechy,
jako jsou prvky pro nároží, úžlabí atd. A z toho všeho i plyne, že celkově se jedná o cenově
nákladné přístřešky. Pokud k tomu přičteme i časové trvání všech tesařských, pokrývačských
prací (nejen více dnů montáže, ale i více pracovníků), pak nám vyjdou i vysoké náklady na
dokončení těchto přístřešků. A to jsme se nevyčíslili vyšší náklady i na dopravu. Proto
s přístřešky s obloukovou střechou jsou v konečném důsledku vždy levnější.
V neposlední řadě obloukový přístřešek či pergola jsou elegantním doplňkem Vašeho
pozemku a jeho tvar vám a ani vašim návštěvám nikdy nezevšední. Navíc obloukový tvar
přístřešku se hodí k různým typům staveb a zahradních architektur.
Obloukové přístřešky lze libovolně sestavovat, propojovat, naklápět, stavět na vyvýšené zdi.
U nás tyto úpravy jsou až na výjimky zdarma. K obloukovým přístřeškům, dodáváme široký
sortiment různých doplňků, jako jsou různé dělící stěny a zástěny, stínící prvky, zábradlí a
dekorace.

