


Skalmar presents a wide range of Pergolas – a stylish and 

practical solution to enlarge your outdoor living space for all types  

of areas. Pergola is an engineered construction, equipped with 

an integrated drainage system and water-proof, retractible roof 

system which provides effective sun and rain protection. Whether 

it is a pergola in your private garden or an outdoor system for  

a hotel, restaurant, or a café (HoReCa), there is a Skalmar model to 

meet the needs and dreams of our Clients. Each of our products 

is unique, and customized from the construction material, roof 

system, side covers, lightening and heating options. The elegant 

design of Skalmar Pergolas creates a welcoming atmosphere  

of comfort and luxury. Make the best out of your living outdoor 

space and enjoy each day of almost all year long under Skalmar 

Pergola.  

Skalmar prezentuje bogatą ofertę Pergol, które zapewniają stylowe 

i praktyczne rozwiązanie powiększenia przestrzeni mieszkalnej  

i użytkowej na zewnątrz. Jest to zaawansowana technologicznie 

konstrukcja, wyposażona w zintegrowany system odprowadzania 

wody,  z ruchomym, odpornym na deszcz dachem, umożliwiającym 

płynną kontrolę nasłonecznienia.  W naszej ofercie znajdują się 

rozwiązania do zabudowy tarasów i patio w prywatnych ogrodach, 

jak i dla Klientów z sektora HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie). 

Każdy z naszych projektów jest unikatowy, realizowany zgodnie  

z życzeniem Klienta jeśli chodzi o dobór modelu, zadaszenia, osłon 

bocznych, oświetlenia i ogrzewania. Pergole Skalmar zapewniają 

przytulną atmosferę komfortu i luksusu. Korzystaj z uroków czasu 

spędzonego na zewnątrz, nieomalże przez cały rok i ciesz się 

każdym dniem, bez względu na pogodę i porę roku, pod Pergolą 

Skalmar.   



SHADE 

jest produktem klasy premium dla klientów indywidualnych oraz 

sektora HoReCa. Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, 

zadaszona systemem aluminiowych łamaczy do 120 stopni 

obrotu, co pozwala dostosować ich ułożenie do konta padania 

promieni słonecznych. Kiedy łamacze są zamknięte, Shade 

chroni przed deszczem. Jednocześnie konstrukcja wyposażona 

jest w wewnętrzny system odprowadzania wody, dzięki czemu 

zapewniony jest najwyższy komfort i ochrona przed opadami. 

Norma wytrzymałości nacisku na konstrukcję wynosi aż 120kg/m2, 

co pozwala na użytkowanie Pergoli SHADE niemal przez cały rok. 

Istnieje możliwość łączenia modułów, w celu zadaszenia dużych 

powierzchni.

Pergola Shade
>> Elektryczne, dostępne silniki 

zwykłe oraz radiowe. Zapewnia 

możliwość konfiguracji do 

systemów SMART.

>> On&Off, or remote control 

motors, controllable and 

compatible with SMART HOME 

solution.

STEROWANIE   |   CONTROL SYSTEM

>> Okiennice aluminiowe stałe lub 

ruchome,

>> Szkła ramkowe przesuwne, 

>> Rolety Techroll 200K-Outdoor,

>> Zasłony zewnętrzne,

>> Promienniki świetlne.

>> Static/rotable aluminium 

louvers,

>> Sliding glass panels,

>> Techroll 200K-Outdoor Zip-

blinds,

>> Outdoors curtains, 

>> Radiant heater.

OSŁONY BOCZNE I AKCESORIA   |   SIDE COVER OPTIONS AND ACCESSORIES

>> Maksymalny wymiar jednego 

modułu: szerokość 7m, wysięg 

4m.

>> Maximum dimensions of one 

module:  7m width, 4m range.

WYMIARY   |   DIMENSIONS

>> Oświetlenie LED w profilu 

konstrukcji,

>> Oświetlenie LED w lamelach 

dachowych, 

>> Oświetlenie punktowe LED  

w nogach konstrukcyjnych.

>> LED lightening system integrated 

in the construction profiles,

>> LED lightening system integrated 

in the roof slats,

>> LED Spotlightening system 

positioned in pillars. 

OŚWIETLENIE   |   LIGHTENING OPTIONS 

>> Konstrukcja samonośna na  

4 nogach,

>> Konstrukcja przyległa do budynku 

na 2 nogach,

>> Konstrukcja przyległa do budynku 

na 1 nodze,

>> Konstrukcja zawieszona pomiędzy 

dwiema ścianami bez nóg.

>> Freestanding construction on  

4 pillars,

>> Wall-installed construction attached 

to the building on 2 pillars,

>> Wall-installed construction attached 

to the building on 1 pillar,

>> Hanging construction installed 

between two walls, without pillars.

RODZAJE MONTAŻU   |   INSTALLATION OPTIONS

aluminiowa konstrukcja; ruchomy, elektrycznie sterowany, płaski dach, wykonany z aluminiowych łamaczy
aluminium construction; retractible, motorized, flat roof made of aluminium slats

premium system is designed for either individual or HoReCa 

Clients. The aluminium construction is roofed with slat system 

rotating up to 120° for a greater control of direct sunlight 

and air circulation. The roof resists 120kg/1 m2 which allows 

to use it even in winter. SHADE pergola is equipped with an 

integrated drainage system. When the slats are completely 

closed, the roof is hermetic from rain, assuring the utmost 

protection and comfort. It is a modular construction to cover 

larger areas.

Shade Pergola

>> Konstrukcja: dowolny kolor RAL,

>> Dach: dowolny kolor RAL.

>> Construction: full RAL palette,

>> Roof: full RAL palette.

KOLORY   |   COLOURS (POWDER-COATED)
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VELO

to prestiżowy produkt, który odpowiada wymaganiom zarówno 

klientów indywidualnych, jak i tych z sektora HoReCa. Jest to 

konstrukcja aluminiowa. Spadzisty dach wykonany jest z wysokiej 

klasy materiału PCV, o zakresie bezpiecznej pracy -30oC do 

+70oC, który za pomocą sterowania elektrycznego i manualnego 

można rozwijać do dowolnie wybranego ułożenia. Pergola VELO 

wyposażona jest w wewnętrzny system odprowadzania wody.  

W oparciu o przeprowadzone badania, konstrukcja pergoli VELO 

wytrzymuje napór wiatru do 120km/h, co pozwala na użytkowanie 

rozwiązania niemal przez cały rok. Istnieje możliwość łączenia 

modułów pergoli VELO, w celu zadaszenia dużych powierzchni.

Pergola Velo

premium system meets the needs of either individual or 

HoReCa Clients. It is an aluminium construction, with an 

openable, electrically-motorized, or manually-operated, 

roof made of high-quality PVC fabric, resistant to extreme 

temperatures (-30 to + 70 degrees Celcius) and strong 

wind (up to 120 km/h). With these features and its 

integral drainage system, VELO is a multifunctional and 

powerful construction in almost all weather conditions.  

It is modular to cover large areas.

Velo Pergola

>> Oświetlenie LED w profilu 

konstrukcji,

>> Oświetlenie LED w profilu nośnym 

dachu.

>> LED lightening system integrated 

in the construction profiles,

>> LED lightening system integrated 

in the roof.

OŚWIETLENIE   |   LIGHTENING OPTIONS 

>> Konstrukcja przyległa do budynku 

na 2 nogach.

>> Wall - installed construction 

attached to the building on 2 pillars.

RODZAJE MONTAŻU   |   INSTALLATION OPTIONS

>> Konstrukcja: kolory standard: 9010 

(biały), 7016 (antracyt), za dopłatą 

dowolny kolor RAL. 

>> Dach: biały, krem, szary, 

ciemnoszary, czerwony, zielony.

>> Construction (powder - coated): 

standard colours RAL: 9010 white, 

7016 grey; on the Client’s request, 

extra - charged: full RAL palette,

>> PVC Roof: white, cream, light/dark 

grey, red, green. 

KOLORY   |   COLOURS (POWDER - COATED)

>> Manualne lub elektryczne, 

dostępne silniki zwykłe oraz 

radiowe. Zapewnia możliwość 

konfiguracji do systemów 

SMART.

>> Manually - operated by means 

of an operation bar. On&Off, 

or remote control motors, 

controllable and compatible 

with SMART HOME solution. 

STEROWANIE   |   CONTROL SYSTEM

>> Rolety Techroll 200K-Outdoor,

>> Zasłony zewnętrzne,

>> Promienniki świetlne.

>> Techroll 200K-Outdoor Zip-

blinds,

>> Outdoor curtains,

>> Radiant heater.

OSŁONY BOCZNE I AKCESORIA   |   SIDE COVER OPTIONS AND ACCESSORIES

>> Maksymalny wymiar jednego 

modułu: szerokość 4m,  

wysięg 5m.

>> Maximum dimensions of one 

module: 4m width, 5m range.

WYMIARY   |   DIMENSIONS

aluminiowa, lekka konstrukcja; ruchomy, manualnie lub elektrycznie sterowany, spadzisty dach wykonany z PCV
aluminium, light construction; retractible, manually-operated or electrically-motorized, sloped roof made of PVC
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BOX

to rozwiązanie klasy premium dla klientów indywidualnych. 

Aluminiowa konstrukcja pokryta jest dachem wykonanym  

z wysokiej klasy PCV o zakresie bezpiecznej pracy -30oC do +70oC. 

Za pomocą sterowania elektrycznego, dach można rozwijać 

do dowolnie wybranego ułożenia. Pergola BOX wyposażona 

jest w wewnętrzny system odprowadzania wody. W oparciu o 

przeprowadzone badania, konstrukcja tej pergoli wytrzymuje 

napór wiatru do 120km/h, co pozwala na użytkowanie jej niemal 

przez cały rok. Istnieje możliwość łączenia modułów pergoli BOX.

Pergola Box

STEROWANIE   |   CONTROL SYSTEM

>> Szkła ramkowe przesuwane,

>> Rolety Techroll 200K-Outdoor,

>> Zasłony zewnętrzne,

>> Promienniki świetlne.

>> Sliding glass panels,

>> Techroll 200K-Outdoor  

Zip-blinds,

>> Outdoor curtains,

>> Radiant heater.

OSŁONY BOCZNE I AKCESORIA   |   SIDE COVER OPTIONS AND ACCESSORIES

>> Maksymalny wymiar jednego 

modułu: szerokość 4,5m, wysięg 

6m.

>> Maximum dimensions of one 

module: 4,5m width, 6m range.

WYMIARY   |   DIMENSIONS

>> Oświetlenie LED w profilu nośnym 

dachu. 

>> LED lightening system integrated 

into the roof profiles.

OŚWIETLENIE   |   LIGHTENING OPTIONS 

>> Konstrukcja samonośna na  

4 nogach,

>> Konstrukcja przyległa do budynku 

na 2 nogach.

>> Freestanding construction on 

 4 pillars,

>> Wall – installed construction 

attached to the building on 2 pillars.

RODZAJE MONTAŻU   |   INSTALLATION OPTIONS

KOLORY   |   COLOURS (POWDER - COATED)

system is designed for either individual or HoReCa 

Clients. It is an aluminium construction with an openable, 

electrically motorized roof, made of high-quality PVC 

fabric resistant to extreme temperatures (-30 to +70 

degrees Celcius) and strong wind (up to 120 km/h). With 

these features and its integral drainage system, BOX is 

a multifunctional and powerful construction, suitable 

to use in almost all weather conditions. It is modular to 

cover large areas.

Box Pergola
>> Konstrukcja: kolory standard: 9010 

(biały), 7016 (antracyt), za dopłatą 

dowolny kolor RAL,

>> Dach: biały, krem, szary, 

ciemnoszary, czerwony, zielony.

>> Construction (powder - coated): 

standard colours RAL: 9010 white, 

7016 grey; on the Client’s request, 

extra - charged: full RAL palette,

>> PVC Roof: white, cream, light/dark 

grey, red, green.

aluminiowa konstrukcja; ruchomy, elektrycznie sterowany, płaski dach, wykonany z PCV
aluminium construction; retractible, electrically-motorized, flat roof made of PVC

>> Elektryczne, dostępne silniki 

zwykłe oraz radiowe. Zapewnia 

możliwość konfiguracji do 

systemów SMART.

>> On&Off, or remote control 

motors, controllable and 

compatible with SMART HOME 

solution.
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SUPER

jest najbardziej zaawansowaną technologicznie konstrukcją 

w naszej ofercie. Jest to produkt klasy premium dla klientów 

indywidualnych oraz sektora HoReCa. Konstrukcja zbudowana 

z profili aluminiowych. Spadzisty dach wykonany jest z wysokiej 

klasy PCV o zakresie bezpiecznej pracy -30 C do +70 C, który za 

pomocą sterowania elektrycznego można rozwijać do dowolnie 

wybranego ułożenia. Konstrukcja wyposażona jest w wewnętrzny 

system odprowadzania wody. W oparciu o przeprowadzone 

badania, konstrukcja pergoli Super wytrzymuje napór wiatru do 

120km/h, co pozwala na użytkowanie jej niemal przez cały rok. 

Istnieje możliwość łączenia modułów pergoli Super.

Pergola Super

premium system is the most technologically advanced 

solution in our offer, with its sloped, modern roof system. 

SUPER Pergola premium meets the requirements of either 

individual or HoReCa Clients. It is an aluminium construction 

covered with an openable, motorized roof made of high-

quality PVC fabric resistant to extreme temperatures (-30 

to +70 degrees Celcius) and strong wind (up to 120 km/h). 

With these features and its integral drainage system, VELO 

is a multifunctional and powerful construction to use in all 

weather conditions. It is modular to cover large areas.

Super Pergola

>> Elektryczne, dostępne silniki 

zwykłe oraz radiowe. Zapewnia 

możliwość konfiguracji do 

systemów SMART.

>> On&Off, or remote control 

motors, controllable and 

compatible with SMART HOME 

solution.

STEROWANIE   |   CONTROL SYSTEM

>> Szkła ramkowe przesuwane,

>> Rolety Techroll 200K-Outdoor,

>> Zasłony zewnętrzne,

>> Promienniki świetlne.

>> Sliding glass panels,

>> Techroll 200K-Outdoor Zip-

blinds,

>> Outdoor curtains,

>> Radiant heater.

OSŁONY BOCZNE I AKCESORIA   |   SIDE COVER OPTIONS AND ACCESSORIES

>> Maksymalny wymiar jednego 

modułu: szerokość 5m, wysięg 6m.

>> Maximum dimensions of one 

module: 5m width, 6m range.

WYMIARY  |   DIMENSIONS

>> Oświetlenie LED w profilu nośnym 

dachu.

>> LED lightening system integrated 

in roof profiles.

OŚWIETLENIE   |   LIGHTENING OPTIONS 

>> Konstrukcja samonośna na  

4 nogach,

>> Konstrukcja przyległa do budynku 

na 2 nogach.

>> Freestanding construction on  

4 pillars,

>> Wall - installed construction 

attached to the building on 2 pillars.

RODZAJE MONTAŻU   |   INSTALLATION OPTIONS

zaawansowana aluminiowa konstrukcja; ruchomy, elektrycznie sterowany, spadzisty dach, wykonany z PCV
advanced aluminium construction; retractible, electrically-motorized, sloped roof made of PVC

KOLORY   |   COLOURS (POWDER - COATED)

>> Konstrukcja: kolory standard: 

9010 (biały), 7016 (antracyt), za 

dopłatą dowolny kolor RAL,

>> Dach: biały, krem, szary, 

ciemnoszary, czerwony, zielony.

>> Construction (powder - coated): 

standard colours RAL: 9010 

white, 7016 grey; on the Client’s 

request, extra - charged: full 

RAL palette,

>> PVC Roof: white, cream, light/

dark grey, red, green.
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VISION

stanowi alternatywne rozwiązanie dla markiz oraz pergol. 

Konstrukcja wykonana jest z aluminium. Dach produktu 

wypełniony jest taflami szkła bezpiecznego, co nadaje 

konstrukcji dodatkowego efektu lekkości. Zastosowanie 

dachu VISION w domu umożliwia użytkowanie dodatkowej 

strefy relaksu praktycznie przez cały rok. Produkt ma szerokie 

zastosowanie w gastronomii, dzięki swojej budowie jest  

w pełni szczelny, a wyposażony w dodatkowe osłony boczne 

daje możliwość powiększenia przestrzeni użytkowej lokalu. 

Dach szklany Vision

>> Produkt z dachem stałym. >> Unretractible roof system.

STEROWANIE   |   CONTROL SYSTEM

>> Szkło ramkowe przesuwane,

>> Rolety Techroll 200K-Outdoor,

>> Zasłony zewnętrzne,

>> Promienniki świetlne.

>> Sliding glass panels,

>> Techroll 200K-Outdoor Zip-

blinds,

>> Outdoor curtains,

>> Radiant heater.

OSŁONY BOCZNE I AKCESORIA   |   SIDE COVER OPTIONS AND ACCESSORIES

>> Maksymalny wymiar jednego 

modułu: szerokość 6m, wysięg 

7m.

>> Maximum dimensions of one 

module: 6m width, 7m range.

WYMIARY   |   DIMENSIONS

is a perfect shelter for all seasons. It is an alternative 

solution for awnings. It extends living area in private 

mansions and offers protection from sun and rain over 

restaurant gardens and hotel patios. The aluminium 

construction, equipped with a drainage system, looks 

light as it is roofed with hermetic glass panels and 

closed with sliding glass panels, optionally.

Vision glass roof

KOLORY   |   COLOURS (POWDER - COATED)

>> Konstrukcja: dowolny kolor RAL. >> Construction: full RAL palette. 

>> Oświetlenie LED w profilu 

nośnym dachu. 

>> LED lightening system 

integrated in roof profiles.

OŚWIETLENIE   |   LIGHTENING OPTIONS 

>> Konstrukcja przyległa do 

budynku na 2 nogach.

>> Wall – installed construction atta-

ched to the building on 2 pillars.

RODZAJE MONTAŻU   |   INSTALLATION OPTIONS

aluminiowa konstrukcja; stały dach wykonany ze szklanych paneli
aluminium construction; unretractible roof made of glass panels
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Palmera 

Lekka forma, nowoczesny design, najwyższa jakość stalowej 

konstrukcji i tkanin PCV z podwyższoną klasą odporności 

na przemakanie. 

System łatwy i lekki w obsłudze. Nawet przy dużych 

powierzchniach bez konieczności stosowania napędu 

elektrycznego. Możliwość łączenia segmentów.

Pergola Palmera

is a sturdy, versatile and attractively priced solution.  

It is a high-quality, modern steel construction covered 

with a retractible, water-proof PCV roof. Operated 

manually, the roof system works smoothly and easily 

even in large dimensions. Optionally, PALMERA 

can be motorized and modular to suit our Clients’ 

preferences, or the structural conditions.

Palmera Pergola 

>> Konstrukcja samonośna na  

4 nogach,

>> Konstrukcja przyległa do budynku 

na 2 nogach,

>> Dach zamontowany do ścian 

budynku lub innej konstrukcji.

>> Freestanding construction on  

4 pillars,

>> Wall - installed construction 

attached to the building on 2 pillars,

>> Roof attached to the building or 

other construction.

RODZAJE MONTAŻU   |   INSTALLATION OPTIONS

1  - PALMERA  ARENA

2 - PALMERA LIBRE

3 - PALMERA II

>> Ręczne za pomocą drążka 

operacyjnego. Elektryczne, 

dostępne silniki zwykłe oraz 

radiowe. Zapewnia możliwość 

konfiguracji do systemów 

SMART.

>> Manual Control System 

controlled by means of 

an operation bar. On&Off, 

or remote control motors, 

controllable and compatible 

with SMART HOME solution.

STEROWANIE   |   CONTROL SYSTEM

>> Rolety Techroll 200K-Outdoor,

>> Zasłony zewnętrzne,

>> Promienniki świetlne

>> Techroll 200K-Outdoor Zip-

blinds,

>> Outdoor curtains,

>> Radiant heater.

OSŁONY BOCZNE I AKCESORIA   |   SIDE COVER OPTIONS AND ACCESSORIES

>> Maksymalny wymiar jednego 

modułu: szerokość 7m, wysięg 

5m.

>> Maximum dimensions of one 

module: 7m width, 5m range.

WYMIARY   |   DIMENSIONS

KOLORY   |   COLOURS (POWDER - COATED)

>> Konstrukcja: 30 kolorów RAL  

w tym dwa specjalne,

>> Dach: biały, krem, szary, 

ciemnoszary, czerwony, zielony, 

niebieski, morski, antracyt, beż, 

brąz, jasny brąz.

>> Steel construction: 30 RAL colours; 

optionally, extra - charged  

2 colours,

>> PVC Roof: white, cream, light/dark 

grey, red, green, blue, sea blue, 

antracite, beige, light/dark brown.  

1  2  

3

stalowa konstrukcja, bez zintegrowanego systemu odprowadzania wody; ruchomy, manualnie lub elektrycznie sterowany, płaski dach wykonany z PCV; trzy typy Palmery.

steel construction, without an integrated drainage system; retractible, manually-operated or electrically-motorized, flat roof made of PVC; three models of Palmera.
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OSŁONY BOCZNE

SIDE COVER OPTIONS

Stałe/ruchome okiennice aluminiowe

Static/rotable aluminium louvers

Szkła ramkowe przesuwane

Sliding glass panels

Rolety Techroll 200K-Outdoor

Techroll 200K-Outdoor Zip-blinds,

Zasłony zewnętrzne

Outdoor curtains

WITAMY W ŚWIECIE SKALMAR
WELCOME TO THE SKALMAR WORLD

Rolety Tekstylne  |  Roller Blinds
Rolety Dzień&Noc  |  Day&Night Blinds 
Rolety Screen  |  Screen Roller Blinds

Panele  |  Panel Blinds

Plisy  |  Pleated Blinds

Żaluzje poziome  |  Horizontal Blinds
Żaluzje pionowe  |  Vertical Blinds

Zasłony, kotary, rolety rzymskie  |  Curtains  
& Roman Blinds

Rolety zewnętrzne  |  Roller Shutters
Bramy Garażowe  |  Garage Doors

Kraty nożycowe  |  Security Folding Trellis Gates




