
bioklimatikus pergola

hosszú élettartartamú alumínium szerkezet

maximális terhelhetőség 60 kg/m2

szélállóság 120 km/h

rejtett esővízelvezetés

kéthéjú- állítható tetőlamellák

fehér vagy antracitszürke szín

kéthéjú kamrás 
szerkezetű lamellák

tartósság és jobb 
hőszigetelő képesség

motoros működtetés 
beépített világítással vízálló motor (IP67), 

biztonságos kisfeszültséggel 
(24V)manuális motoros

Új generációs árnyékolási technológia 

az árnyékolás és az esővédelem 

területén. A lamellák nyitási és zárási 

szögének beállításával könnyen 

szabályozható a fényáteresztés és a 

kiszellőzés. Egyszerűen komfortos 

körülményeket teremthet teraszán 

vagy bárhol máshol a kertjében.

Napfényálló, esővízálló, átszellőztethető

Funkcionális tulajdonságok

eső- hó- és szélálló napsugárzás és UV fény álló átszellőztethető

zárt állapot nyitási és zárási szög 
rugalmas beállítása

nyitott állapot

Esővíz elvezetés

Esztétikus és praktikus megoldás az 

esővíz elvezetése a tetőlamellák 

oldalcsatornáin, a belső, rejtett 

ereszcsatornákon majd végül  a 

szerkezet oszlopain keresztül. Az alsó 

vízkifolyás a ház körüli vízelvezetéshez 

könnyen csatlakoztatható.

Rejtett vízelvezető rendszer

rejtett 
esővízelvezető rendszer

az összegyűlt víz 
bevezetődik 

a tartóoszlopba

vízkivezetés alul 
az oszlopoknál

A lamellák 
oldalcsatornái 

összegyűjtik a vizet
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Kéthéjú kamrás szerkezetű lamellák, 
erősebbek és jobban hőszigetelnek 
mint az egyhéjúak és akár 90 fokban 
elforgathatóak

Éjszakai világítás

Vízszintes tetőlamellák

Közkedvelt színek

Vízálló és esztétikus 
LED -es világítás, 
biztonságos kisfeszültséggel 
(24V).

Tartós időjárásálló kültéri festés, 
porszórt kivitelben.

Oszlop

Fő gerenda

Fő gerenda

Gerenda

Gerenda

Tetőlamella

Csatorna

Csatorna

Méret

aluminium 120 x 120 x 1.4 mm

aluminium 150 x 62 x 1.4 mm ( kézi működtetésnél )

aluminium 170 x 47 x 1.2 mm ( elektromos működtetésnél )

aluminium 150 x 40 x 1.4 mm ( kézi működtetésnél )

aluminium 170 x 25 x 1.2 mm ( elektromos működtetésnél )

aluminium 135 x 30 x 1.2 mm

aluminium 58 x 56 x 1.5 mm ( kézi működtetésnél )

aluminium 58 x 66 x 1.4 mm ( elektromos működtetésnél )

3X3 / 3X4 / 4X4/ 6X4 m

Modern alumínium pergola kéthéjú tetőlamellákkal, választható LED világítással és kézi- vagy motoros 
meghajtással. Szép és egyszerű vonalvezetés, lekerekített tartóoszlopok, nem látszódó csavaros kapcsolatok 
magas esztétikai élményt nyújtanak. Kiváló minőségű alumíniumból készült, amely garantálja a szerkezet 
szilárdságát és tartósságát és emellett tökéletes árnyékot biztosít. Az állítható tetőlamellák lehetővé teszik a 
napfény és az árnyék közötti rugalmas választást.

Fehér Antracit
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