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Verjamemo v čudeže. Verjamemo v neusahljiv potencial človekove domišljije. 
Verjamemo v prihodnost, ki prestavlja meje mogočega. Ponosni smo, da smo 
ustvarjalci trendov in s svojimi najboljšimi izdelki prva izbira ljudi z izostrenim 

okusom. Za tiste, ki vedo, da nič ni nemogoče. Za vas.

Roman Pirnar 
Lastnik in direktor, Pirnar d. o. o.
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življenje je zunaj
Prispeli ste domov in v sebi začutite mir. Končno. Vaša oaza  

miru, vaše zatočišče. Ves dnevni trušč in hrup počasi plahnita.  

Z globokim zadovoljstvom se ozrete proti uspešnemu dnevu,  

ki se poslavlja in veste, da se bliža dragoceni čas samo za vas.  

Bosi stopite iz hiše in pred seboj uzrete pomirjujoče barve  

spokojnosti. Vdihnete in izdihnete. Vaše srce je končno doma. 

Pod najlepšo senco, izpod katere življenje ponovno vzcveti in  

vas osveži z energijo, da lahko znova gledate lepoto in poslušate 

ubranost resničnega sveta.
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Domišljena konstrukcija, izdelana izključno za pergole. 
Robustna konstrukcija je brez kakršnega koli vidnega vijaka, 

zato ne potrebuje dodatnih montažnih posegov. Je oblikovno 

prečiščena in elegantna.

Izjemna trdnost konstrukcije. 
Običajne pergole imajo za stebre kvadratne cevi, pri pergolah 
pirnar pa je steber izdelan iz neverjetno trdne notranje križne 

konstrukcije. Zdrži hude sunke vetra in kar do 550 kg snega na m².

Neprekosljiva vodotesnost. 
Zahvaljujoč učinkovitemu tesnjenju je popolna vodotesnost 

zagotovljena po celotni pergoli, od lamel do tal. Izredno široki 

profili preprečujejo prelivanje vode tudi ob močnejšem nalivu.

Enostavna in hitra namestitev. 
Prefinjena oblika z modularnimi profili omogoča enostavno in 

hitro namestitev. Celotno konstrukcijo lahko postavimo hitreje, 

z brezkompromisno kakovostjo in nižjimi stroški.

Nevidni in neslišni motorji. 
Pergole pirnar so opremljene z edinstvenim in patentiranim 

sistemom vrtenja s tihim delovanjem. Motor za obračanje 

lamel je skrit v prvi lameli, kjer je zaščiten pred vsemi zunanjimi 

vplivi in je zaradi tega trajnejši.

Ogromna površina brez stebrov. 
Kar 50 m² lahko prekrijete s samo štirimi stebri, brez dodatnih 

podpornih elementov.

Vsi dodatki za največje udobje. 
Na voljo so motorizirana ZIP senčila, drsni paneli, vetrna zašči-

ta iz drsnih steklenih panelov in LED osvetlitev z možnostmi 

zatemnitve.

Vse po meri, na milimeter.  
Vsaka pergola Pirnar je do zadnje podrobnosti izdelana po 

vaših željah in merah. 

odkrijte nove razsežnosti vašega doma.

Nikjer drugje ne boste zasledili tako oblikovno prečiščene,  
estetske, trdne, trajne in udobne pergole. 
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Dom ni le kraj, kjer živimo. Ni le zavetje pred nevihto in ni le varen 

prostor, kamor si pride spočit naše srce. Dom je neusahljiv vir nav-

diha, ki nam odpira vrata v nove razsežnosti in ideje bivanja. Lahko 

se spremeni v kino pod zvezdami, kjer si v družbi v dvoje ogledamo 

najljubši film in doživljamo nepozabne trenutke našega življenja.

dobrodošli doma
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ustvarite si popolno senco

pergola comfort

Comfort je lahka in preprosta, a hkrati trdna in učinkovita pergola, ki pokrije vrtove in manjše terase sodobnih 

stanovanj oziroma stanovanjskih hiš. Lahek in funkcionalen model z vsemi vrhunskimi lastnostmi blagovne znamke 

Pirnar. Enostavna rešitev za vse, kar potrebujete v vašem zunanjem prostoru. 

Manjše dimenzije  

do 4 x 5 m, primerna za manjše terase in vrtove. 

Lahka konstrukcija 

z dimenzijo profila 120 x 120 mm. 

Enojna postavitev  

v prostostoječi, stenski ali vgradni obliki. 

Učinkovita drenaža 

s posebnim hidroizolacijskim sistemom.
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Posedimo malce v prijetni senci po napornem vročem 

dnevu in si spočijmo. Vdihnimo in izdihnimo. Bodimo 

brez skrbi glede stvari, ki nam veliko pomenijo.

oddih, ki si  
ga zaslužite
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pergola grande

Izredno trdna konstrukcija  

dimenzije 120 x 120 mm.

Zelo velike dimenzije  

do 6,5 x 6,5 m.

MAX.

Minimalistična oblika s čistimi 

površinami brez vidnih dodatkov.

Učinkovito tesnjenje s popolno 

vodotesnostjo po celotni pergoli, 

od lamel do tal. 

Izredno široki profili,  

ki preprečujejo prelivanje vode 

tudi ob močnejšem nalivu.

uživajte v izjemnem udobju bivanja
Bioklimatska pergola Grande je veliko več kot le klasična izbira med pergolami. Zagotavlja nadzorovano senčenje 

in popolno zaščito pred dežjem. Izjemno trdna konstrukcija omogoča postavitve večjih dimenzij celo v prostostoječi 

različici. Zaradi osupljivih lastnosti boste zunaj želeli preživeti čim več prostega časa.

Učinkovit sistem za 
odtekanje vode iz 
lamel v tla.
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Najlepše kosilo, najboljša zabava, najbolj 

romantičen večer in največji mir je … zunaj. 

Pod pergolo Grande.

čas za družino  
in prijatelje



160 mm
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pergola ultra

Okrepljena konstrukcija  

dimenzije 160 x 160 mm.

Izjemna velikost do 7,2 x 7,2 m 

dolžine brez dodatnih stebrov, zaradi 

česar je ena največjih na trgu.

Minimalistična oblika s čistimi 

površinami brez vidnih dodatkov.

Učinkovito tesnjenje s popolno 

vodotesnostjo po celotni pergoli, 

od lamel do tal. 

Izredno široki profili, ki 

 preprečujejo prelivanje vode 

tudi ob močnejšem nalivu.

Vnaprej izdelana modularna 

konstrukcija brez dodatnega 

vrtanja ali rezanja.

MAX.

oblikujte prostor neprekosljivih 
dimenzij
Bioklimatska pergola Ultra je ena najrobustnejših pergol na trgu. Z možnostjo postavitve v izjemnih dimenzijah lahko 

prostor pred stanovanjsko hišo odpre v izjemno sproščujočo oazo. Še posebej primerna je za območja z zahtevnejšimi 

vremenskimi razmerami, predvsem pa ustvarja osupljivo arhitekturno dopolnitev hotelom, restavracijam in trgovskim cen-

trom, kjer pokrije in učinkovito zaščiti velika območja z manj stebri.

Ojačan sistem 
odvodnjavanja 
iz lamel v tla.
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Ko razmišljamo, kako bi dom izboljšali, največkrat ugotovimo, 

da potrebujemo več prostora. S pergolo Ultra podvojimo, 

celo potrojimo dnevno sobo, teraso ali jedilnico.

izjemen prostor za 
nepozabna doživetja
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Ko zapremo oči in pomislimo na dom, se nam v mislih izriše estetska 

podoba, kjer se vsi ahitekturni elementi združijo v popolno celoto. Ali ži-

vite v prijetni kamniti mediteranski hiški ali uživate v tipičnem alpskem 

domovanju, pergole pirnar se z različnimi možnostmi postavitve 

povsem prilagodijo vašim željam in potrebam. 

veličastne kombinacije
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Stenska pergola

Prostostoječa pergola

postavitve

oblika, ki se prilagodi  
vašim potrebam
Enostaven sistem sestavljanja z modularnimi profili omogoča več različnih  
konstrukcijskih postavitev glede na specifiko objekta in vaše želje:

• prostostoječa pergola,

• stenska pergola,

• vgradna pergola,

• pergola po meri.
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Pergola po meri

Vgradna pergola
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izjemna dodatna oprema

lamele 

Lamele predstavljajo enega ključnih elementov pergole, saj nudijo neposredno zaščito pred dežjem, soncem in vetrom, 

so motorizirane in električno nastavljive pod različnimi koti (0-135°). Edinstven in patentiran sistem vrtenja z brezhibnim 

in tihim delovanjem je popolnoma skrit v eni izmed lamel.

Lamele so na voljo v dveh verzijah:

Najsodobnejša izbira dodatne opreme za največje udobje bivanja.

dodatna oprema

0°

45°

5°

135°

standard – ravna lamela

Osnova v vseh izvedbah.

max – pod kotom zaobljena lamela. 

Na voljo kot nadgradnja za učinkovitejše  odvodnjavanje 

in ojačano stabilnost pri postavitvi pergol nadstandard-

nih dimenzij.



21 

izberite vašo barvo 

Pergole pirnar lahko izbirate v različnih barvah po izbrani barvni karti, s čimer boste 

estetsko dopolnili vaše domovanje.

Standardne barve:

Barve po izbiri:

LED osvetlitev na lameli; število LED trakov je odvisno od dolžine pergole.

Vidna LED osvetlitev na okvirju Skrita LED osvetlitev na okvirju

led osvetlitev

Z različnimi oblikami osvetlitve in možnostmi zatemnitve boste pod pergolo pirnar 

preživeli nešteto nepozabnih romantičnih večerov v dvoje ali se družili s prijatelji pozno 

v noč.

LED osvetlitev lahko na pergolo namestite na okvirju ali na lamelah:

FS 9016 80077 

RAL 9006 

FS 3004

RAL 9007 

FS QUARTZ 2

FS 7016

RAL 7001

FS 9005

RAL 7012 

Traffic White Anthracite Grey

White Aluminium

Quartz 2 Jet Black Purple Red

Grey Aluminium Silver Grey Basalt Grey

Glimmer Grey
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drsni paneli za pokončno senčenje

V konstrukcijo pergole je mogoče vstaviti drsne pokončne panele, s katerimi ustvarite učinkovito 

bočno senčenje, predvsem na delih, ki so najbolj izpostavljeni soncu. Drsni paneli so na voljo v 

različnih barvah in širinah. 

dodatna oprema

zip senčila

Zahvaljujoč najnovejši ZIP tehnologiji minimalistično oblikovana in raztegljiva senčila iz močnih 

tkanin pokrijejo večje površine brez dodatne vmesne podpore. Z učinkovitim senčenjem boste več 

ur brezkompromisno uživali na vztrajnem popoldanskem soncu. Tudi nadležen mrčes, veter in dež 

so v trenutku stvar preteklosti, saj lahko na senčilo namestite tkanino proti insektom, ne da bi 

zmanjšali vidljivost in zračnost.

uživajte zunaj v vseh letnih časih



23 

drsni stekleni paneli

Obogatite svojo pergolo z minimalističnimi in funkcionalnimi drsnimi steklenimi paneli ter jo pre-

tvorite v optimalni bioklimatski prostor. Z njimi boste ustvarili osupljivo transparentno stekleno ste-

no, ki bo optimalno prepuščala sončne žarke in zagotavljala učinkovito odpornost na močan veter.
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Izjemna arhitektura briše mejo med interierjem in zunanjim svetom. 

Elegantno povezuje intimo doma z občutkom sreče, ko na terasi v za-

vetju prijetne sence spremljamo vrvež otrok in zremo v čudovit razgled 

pred sabo.

sreča v senci
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upravljanje

Moderne pergole pirnar so povsem združljive z najsodobnejšimi sistemi 

za avtomatizacijo. Vse je mogoče nadzorovati in regulirati z enim samim 

daljinskim upravljalnikom ali celo s pametnim telefonom.

Dodatno opremo lahko upravljate na tri načine:

popolna avtomatizacija

vremenski senzorji 

Najsodobnejši senzorji glede na vremenske razmere avtomatizirano regulirajo dodatno 

opremo na pergoli. Omogočajo programiranje senčenja in nastavitve lamel do 135°. 

Poseben senzor v primeru nenadnega dežja ali snega v trenutku zapre lamele, medtem ko 

senzorji za veter učinkovito ščitijo konstrukcijo v primeru ostrih sunkov.

Dežni
senzor

Sončni
senzor

Z mobilno aplikacijo Somfy Tahoma 

na pametnem telefonu

dodatna oprema

S standardnim daljinskim  

upravljalnikom Somfy 

Z daljinskim upravljalnikom  

Somfy Nina Remote Control 

Vetrni
senzor



dovolite, da vas navdušimo! 
Pošljite nam povpraševanje in se  
dogovorite za ponudbo ali izris pergole v salonih 
pirnar že danes.

salon ljubljana 
Bravničarjeva ulica 20
1000 Ljubljana

T +386 8 205 12 10
E  pergole@pirnar.si

salon maribor
Ptujska cesta 17
2204 Miklavž na Dravskem polju

T +386 40 551 288
E  maribor@pirnar.si

salon koper
Ferrarska ulica 5
6000 Koper

T +386 40 856 748
E  koper@pirnar.si

WWW.PIRNAR.SI/PERGOLE

www.pirnar.si/pergole



