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Vážený zákazníku, 
 
společnost Delta Svratka, s. r. o. patří k největším firmám v ČR zabývající se výrobou zahradních pergol a 
garážových stání. 
 
K výrobě pergol a gar. stání používáme pouze masivní smrkové profily, které zaručují řádnou odolnost proti 
povětrnostním vlivům a jsou zároveň vkusným doplňkem zahrad. Životnost výrobků z masivního materiálu je 
samozřejmě mnohem delší, než je tomu u výrobků, které jsou šizeny na síle nebo kvalitě materiálu. Vzhledem 
k naší velkokapacitní výrobě se nám podařilo u pergol a gar. stání dosáhnout příznivé ceny, aniž bychom musely 
slevit na kvalitě nebo síle materiálu.  Spoj pozednice se stojkou je opatřen čepem, což zaručuje vysokou tuhost a 
stabilitu celé konstrukce. 

 
Pergoly 
 
Pergoly v zákl. provedení nejsou zastřešené. Zastřešit se dají buď polykarbonátovými deskami anebo lze 
použít asfaltový šindel. Pak musí být sklon střechy min. 10°. V nabídce máme řadu rozměrových modifikací. Pokud 
Vám však žádná z nich nevyhovuje, vyrobíme pergolu na míru. Též není problém napojit pergolu ke zdi domu a tím 
vytvořit stínící markýzu. U složitějších provedení pergol provádíme zaměření na Vašem pozemku. Jako doplněk si 
můžete objednat kotvící prvky, montáž, zástěny anebo povrchovou úpravu. 

 
Garážová stání - carporty 
 
Gar. stání vyrábíme s pultovou a sedlovou střechou a v zákl. provedení jsou zastřešené palubkovým záklopem o 
síle 19 mm, kde střešní krytinou je černá, pískovaná lepenka, která slouží jako provizorní krytina (za příplatek lze 
objednat asfaltový šindel nebo barevnou asfaltovou lepenku). Též se dají zastřešit polykarbonátovými deskami - 
pouze verze s pultovou střechou. V nabídce máme řadu rozměrových modifikací, jak gar. stání jednomístných tak i 
vícemístných. Pokud Vám však žádné z nich nevyhovuje, vyrobíme gar. stání na míru. Jako doplněk si můžete 
objednat kotvící prvky, montáž, zástěny anebo povrchovou úpravu. 
 

Pokud si u nás objednáte dřevostavbu včetně montáže a splňujete podmínky citované v §48a, odst. 1 Zákona o DPH 
a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, tzn., bude-li dřevostavba příslušenstvím rodinného 
domu nebo bytu, splňující definici sociálního bydlení, budeme účtovat sníženou sazbu DPH. Podmínkou pro přiznání 
snížené sazby DPH je podepsání čestného prohlášení a zakoupení příslušenství společně s jeho montáží. Snížená 
sazba DPH platí i pro příslušenství, které si pořizujete k již postavěné stavbě (nezáleží jak staré), nebo rozestavěné 
stavbě, opět však musí splňovat definici sociálního bydlení. Bytem pro sociální bydlení je dle ZDPH byt, jehož 
celková podlahová plocha nepřesahuje 120 m2. Rodinným domem pro sociální bydlení je rodinný dům (více jak 
polovina podlahové plochy je určena pro rodinné bydlení), jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m2. 

 
Zde se můžete podívat na některé naše realizace, vše je pak k dispozici na našich webových stránkách: 
www.deltasvratka.cz . Tam také najdete návody na vytvoření podkladu, aplikaci nátěrů a další. 
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Základní typy zahradních pergol 
 
 
Pergola Basic 
Jednoduchá zahradní pergola, kde jsou stojky z profilu 70 x 70 mm, krokve a pozednice jsou z profilu 50 x 120 mm. Veškeré 
prvky jsou k sobě sešroubovány pomocí kovových spojovacích prvků. Jedná se samozřejmě o kvalitně opracované smrkové 
řezivo. Celková tuhost konstrukce je plně dostačující a vyhovující. 

 
 
Pergola Standard 
Zahradní pergola, kde jsou stojky a pozednice z profilu 115 x 115 mm, krokve jsou z profilu 50 x 120 mm. Stojka s pozednicí je 
spojena pomocí dlabu a čepu. Jedná se o kvalitně opracované smrkové řezivo. Celková tuhost konstrukce je plně dostačující a 
vyhovující. V případě požadavku na větší rozměry je třeba zvolit pergolu Klasik. 

  
Pergola Standard ke zdi domu 
Zahradní pergola, kde jsou stojky a pozednice z profilu 115 x 115 mm, krokve jsou z profilu 50 x 120 mm. Stojka s pozednicí je 
spojena pomocí dlabu a čepu. Jedná se o kvalitně opracované smrkové řezivo. Celková tuhost konstrukce je plně dostačující a 
vyhovující.  

  
Pergola Klasik 
Zahradní pergola, kde jsou stojky a pozednice z profilu 115 x 115 mm, krokve jsou z profilu 50 x 120 mm. Stojka s pozednicí je 
spojena pomocí dlabu a čepu. Navíc je mezi stojkami umístěna rozpěra, která celou konstrukci vyztužuje. Jedná se o kvalitně 
opracované smrkové řezivo. Celková tuhost konstrukce je plně dostačující a vyhovující. 

 
 
 
 
 



Pergola Grand 
Zahradní pergola, kde jsou stojky a pozednice z profilu 115 x 115 mm, krokve jsou z profilu 50 x 120 mm. Stojka s pozednicí je 
spojena pomocí dlabu a čepu. Navíc je mezi stojkami umístěna rozpěra, která celou konstrukci vyztužuje. Je zde použita 3. 
pozednice. Jedná se o kvalitně opracované smrkové řezivo. Celková tuhost konstrukce je plně dostačující a vyhovující. 

 
 
 Některé naše realizace zahradních pergol 

 

      
 

     
 

Základní typy garážových stání 
 
Garážové stání Basic 
Jednoduché garážové stání, kde jsou stojky z profilu 70 x 70 mm, krokve a pozednice jsou z profilu 50 x 120 mm. Veškeré 
prvky jsou k sobě sešroubovány pomocí kovových spojovacích prvků. Jedná se samozřejmě o kvalitně opracované smrkové 
řezivo. Celková tuhost konstrukce je plně dostačující a vyhovující. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



Garážové stání Standard 
Garážové stání, kde jsou stojky a pozednice z profilu 115 x 115 mm, krokve jsou z profilu 50 x 120 mm. Stojka s pozednicí je 
spojena pomocí dlabu a čepu. Jedná se o kvalitně opracované smrkové řezivo. Celková tuhost konstrukce je plně dostačující a 
vyhovující. V případě požadavku na větší rozměry je třeba zvolit gar. stání Klasik. 

 

   
 
Garážové stání Standard ke zdi domu 
Garážové stání, kde jsou stojky a pozednice z profilu 115 x 115 mm, krokve jsou z profilu 50 x 120 mm. Stojka s pozednicí je 
spojena pomocí dlabu a čepu. Jedná se o kvalitně opracované smrkové řezivo. Celková tuhost konstrukce je plně dostačující a 
vyhovující. V případě požadavku na větší rozměry je třeba zvolit gar. stání Klasik. 

 

  
Garážové stání Klasik 
Garážové stání, kde jsou stojky a pozednice z profilu 115 x 115 mm, krokve jsou z profilu 50 x 120 mm. Stojka s pozednicí je 
spojena pomocí dlabu a čepu. Navíc je mezi stojkami umístěna rozpěra, která celou konstrukci vyztužuje. Jedná se o kvalitně 
opracované smrkové řezivo. Celková tuhost konstrukce je plně dostačující a vyhovující. 

    
 
Garážové stání se sedlovou střechou 
Garážové stání, kde jsou stojky a pozednice z profilu 115 x 115 mm, krokve jsou z profilu 50 x 120 mm. Stojka s pozednicí je 
spojena pomocí dlabu a čepu. Jedná se o kvalitně opracované smrkové řezivo. Celková tuhost konstrukce je plně dostačující a 
vyhovující. Lze též zvolit variantu s plným štítem. 

  
 
 
 



Garážové stání se skladem - pultová a sedlová střecha 
Garážové stání, kde jsou stojky a pozednice z profilu 115 x 115 mm, krokve jsou z profilu 50 x 120 mm. Stojka s pozednicí je 
spojena pomocí dlabu a čepu. Sklad má rozměry 2 x 3 m. Jedná se o kvalitně opracované smrkové řezivo. Celková tuhost 
konstrukce je plně dostačující a vyhovující. 

   
 
Některé naše realizace gar. stání 
 
 

        
 
 

 

Palubkový záklop + střešní krytina 
 
Na palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13, 
která se dodává standardně s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) nebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý 
nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: červená a zelená. Pod šindel výrobce doporučuje pokládat jako pojistnou 
izolaci lepenku V13. V  kombinaci s ní dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let. 
 
                                      šindel černý                    šindel červený                      šindel hnědý                      šindel zelený 

       
 

    
 

Vlnité a trapézové polykarbonátové desky WT 0,8 mm 
 
Desky WT v kombinaci s dřevěnou konstrukcí jsou nejnovějším a kompletním řešením pro různé přístřešky a zastřešení. 
Vysoká 
průhlednost a velmi dobrý prostup světla, jsou jen nepatrnou částí výhod, které tento materiál nabízí. Nabízíme tyto odstíny a 
profily: 

 trapéz (hranatá vlna): čirá nebo bronz 
 
Vysoka průhlednost desek zaručuje vynikající prostup světla pod zastřešením, což je hlavním důvodem k jejich použití. 
Extrémně vysoká odolnost proti nárazu zaručuje, že desky jsou bezpečné, prakticky nerozbitné, ve srovnání s ostatními 
používanými materiály a zasklívacími systémy. Polykarbonátové desky snesou zatížení přes 120 kg/m2, takže jsou vhodné do 
jakýchkoliv klimatických podmínek. 



Jednostranný koextrudovaný UV filtr zabraňuje stárnutí a poškozovaní desky slunečním UV zářením. Výborné vlastnosti 
polykarbonátu zaručují stálé zachovávání stejných mechanických a optických vlastností. Záruka na tyto desky je 10 let. 
 
                                                       trapéz čirý                                          trapéz bronz                           

      

 
Komůrkové polykarbonátové desky Makrolon multi UV 10 mm 

 
Pro výrobu Makrolonu multi UV se jako základní surovina používá vysoce kvalitní polykarbonátový granulát od firmy Bayer 
A.G. Díky vysoké průsvitnosti, hladkému povrchu a praktické nerozbitnosti nacházejí tyto desky široké uplatnění v různých 
odvětvích, a to jak v interiérových, tak zejména v exteriérových aplikacích. Desky jsou opatřeny jednostrannou 
koextrudovanou UV ochranou, jejímž použitím nedochází ke zhoršování těchto vynikajících vlastností a desky si je zachovávají 
i při teplotách - 40

o
 C až + 120

 o
 C. Polykarbonátové desky snesou zatížení přes 150 kg/m2, takže jsou vhodné do jakýchkoliv 

klimatických podmínek. 
 
Nabízíme tyto odstíny: 

 čirá 

 bronz 
 
Pro boční napojování desek se používají hliníkové přítlačné lišty. Záruka na tyto desky je 10 let. 

 

     

 
Click 16 mm (rovné desky) - zaklapávací polykarbonátový systém  

 
 
Click 16 je zaklapávací polykarbonátový systém s 10 - ti letou zárukou, který je vhodný pro snadnou a rychlou instalaci bez 
použití 
přítlačných lišt (tudíž se v nich nedrží nečistoty). Click 16 je vhodný materiál pro nerozbitné zasklívání přístřešků, teras, 
altánků, parkovacích míst atd. Nabízíme tyto odstíny: 

 čirá 

 bronz 
Desky jsou opatřeny jednostrannou koextrudovanou UV ochranou, jejímž použitím nedochází ke zhoršování těchto 
vynikajících vlastností a desky si je zachovávají i při teplotách - 40

o
 C až + 120

 o
 C. Polykarbonátové desky snesou zatížení přes 

120 kg/m2, takže jsou vhodné do jakýchkoliv klimatických podmínek. 
 

     
 

 
 
 
 



Oplechování střechy + okapy a svody 
 
Oplechování střech a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu - oplechování lemů 
střechy zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zabraňují samovolnému stékání vody a tím nedochází k cákání dešťové vody 
na chatu.  Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů a 
lemů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného 
materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.).  
 
                           okap a svod                                           oplechování štítů                                       oplechování pultové střechy 

       

 
Nátěry a impregnace - aplikace 

 
Nátěry a impregnaci lze objednat ke každému výrobku. Po sestavení objednaného výrobku je nutného ho neprodleně opatřit 
min. 2 x vnějším ochranným nátěrem, který chrání výrobek zejména před povětrnostními vlivy. Tím dosáhnete dlouhé 
životnosti výrobku. Samozřejmě je nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít provedeny nátěry a impregnaci 
opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás na dílně. Jelikož natíráme výrobky v rozloženém stavu, dostane se potřebný 
nátěr i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména o perka palubek (stěnovnic). 
Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perko palubky. Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě. 
U pergol a gar. stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní nátěry, jejich funkce je 
zejména estetická. Impregnaci provádíme buď máčením (vhodné pro výrobky, které neslouží k trvalému pobytu) nebo 
nátěrem. 
 
Jako nátěrové a impregnační hmoty nabízíme: 
 

 bezbarvá impregnace Bochemit - aplikace buď máčením, nebo nátěrem 

 vodou ředitelná olejová lazura Sokrates Lazurit Forte - aplikace nátěrem (min. 2 vrstvy) - impregnace je v ní již 
obsažena 

 
Odstíny - Sokrates Lazurit Forte 

 
 

pinie          tykev               kaštan          višeň 

       
 

           gabon          ořech           tmavý ořech    jedlová zeleň 

       

 
 
 
 
 
 
 
 



Zástěny - dělící stěny 
 
Nabízíme celou řadu dřevěných zástěn, které vyrábíme na míru, dle přání zákazníka. Plné palubkové a prkenné zástěny nebo 
plné lamelové zástěny jsou vhodné k zamezení průniku slunce, deště a větru. Mřížové lamelové zástěny jsou naopak vhodné 
pro popínavé rostliny nebo i sami o sobě fungují jako okrasný a dekorativní prvek garážového stání nebo pergoly. Též 
nabízíme plůtkové zástěny. Veškeré zástěny se dají mezi s sebou kombinovat.  

 
 

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte mne kontaktovat. Pokud byste chtěli realizovat atypickou stavbu, 
potřebuji zaslat nějaký nákres nebo se osobně sejít a vše prodiskutovat. 
 
 
S pozdravem 

 
 
Jiří Novotný 
Delta Svratka, s. r. o. 
Tel.: + 420 603 804 264 
Tel/fax : + 420 271 750 637 
e - mail : jiri_novotny@deltasvratka.cz  
www.deltasvratka.cz  
Obchodní oddělení 
Kozinova 57/2 
102 00 Praha 10 
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