Az Ön partnere:

A Pergopolis ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA vállalkozik minden olyan egyedi elképzelés megvalósítására, amelyet technológiaI lehetõségei támogatnak. Kérje szakértõnk tanácsait a megadott elérhetõségeken!

Mûszaki változtatás jogát fenntartjuk! Nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk! A részben vagy egészben történô másolás tilos!

HU

Mozgatható pergolák otthoni
és üzleti felhasználásra

Pergoláról - a múlt
A pergola, mint építészeti elem évezredes
múltra visszatekintõ hagyományokkal rendelkezik. A favázak alkotta elõtetõk és lugasok
az épületek meghosszabbítására, árnyékolásra és idõjárási körülményekkel szembeni
védelem ellátására készültek.

Pergolák - napjainkban
Napjainkban, a pergola gyártásában felhasználható anyagok széles tárháza áll a
tervezõk és designerek rendelkezésére. A
PERGOPOLIS által kínált pergola rendszerek megfelelnek a kor minõségi és esztétikai
követelményeinek. Pergoláinkat az anyagok, formák és színek harmóniája jellemzi,
így kitûnõen illeszthetõk a meglévõ és új
tervezésû épületekhez egyaránt.
Termékcsaládunk az idõjárási viszontagságoktól nagymértékben függetleníti és
használhatóbbá teszi a teraszokat, legyen
az pavilonszerû szabadon álló vagy épülethez csatlakozó pergola. A formák és színek
harmonikus megválasztásával, az épület
szerves részévé válva karakteres, egyedi
megjelenést és hangulatot eredményez. Az
alap pergola rendszert az egyedi tervezésû
és gyártású kiegészítõ elemek teszik teljessé, mint a vízelvezetést ellátó ereszrendszer,
igény szerinti oldalfal beépítés vagy hangulatfény elemek beszerelése. A szerkezet
könnyen és gyorsan összeszerelhetõ, valamint rozsdamentes kivitelének köszönhetõen
idõtálló és lényegében karbantartásmentes.

Támasztólábak nélküli, egyenes profilú típus.
Meglévõ vagy egyedi tartószerkezetre építhetõ.

Vékony vezetõprofillal szerelt, formailag
modern megjelenésû pergola rendszer.

Vékony vezetõprofillal szerelt, klasszikus
megjelenésû pergola rendszer.

Easy

Concept

Compact

Flat

Rondo

Flat

Rondo

Szélesség:
2,5 – 13,0 m sorolás nélkül*

Szélesség:
2,5 – 13,0 m sorolás nélkül

Szélesség:
2,5 – 13,0 m sorolás nélkül

Max. kinyúlás (mélység):
Vékony vezetõpálya profil: 5.5 m
Vastag vezetõpálya profil: 7.0 m

Max. kinyúlás (mélység):
5.5 m

Max. kinyúlás (mélység):
5.5 m

Vezetõpálya profil mérete:
Vékony: 100x54 mm • Vastag: 120x60 mm

Vezetõpálya profil mérete:
100x54 mm

Vezetõpálya profil mérete:
100x54 mm

Ereszrendszer: Nem rendelhetõ

Ereszrendszer: Rendelhetõ

Ereszrendszer: Rendelhetõ

Függesztõ elemek: Horganyzott acél

Sarok csatlakozás: Porfestett alumínium

Sarok csatlakozás: Polírozott rozsdamentes acél

Fal- és lábcsatlakozás: Horganyzott acél

Fal- és lábcsatlakozás: Horganyzott acél

*13 m-nél szélesebb teraszok lefedéséhez több szerkezet összeépítése szükséges

** Egyéb méret egyedi egyeztetést igényel

Klasszikus megjelenésû, robosztus kivitelû, 160x50
mm-es tartóprofilokkal szerelt pergola rendszer. A
vízelvezetést a tartószerkezetbe integrált ereszrendszer biztosítja.

Modern megjelenésû, robosztus kivitelû, vastag
vezetõprofillal szerelt pergola rendszer.

Modern megjelenésû, robosztus kivitelû, vastag
vezetõprofillal szerelt pergola rendszer. A vízelvezetést a tartószerkezetbe integrált ereszrendszer
biztosítja.

Légies megjelenésû, szabadon álló, pavilon jellegû
típus, akár közterületre, parkokba is kihelyezhetõ.

Master

Intense

Emotion

SOLITaIRE

Flat

Rondo

Flat

Rondo

Szélesség:
2,5 – 13,0 m sorolás nélkül

Szélesség:
2,5 – 13,0 m sorolás nélkül

Szélesség:
2,5 – 13,0 m sorolás nélkül

Szélesség:**
5m

Max. kinyúlás (mélység):
7.0 m

Max. kinyúlás (mélység):
6.5 m

Max. kinyúlás (mélység):
6.5 m

Max. kinyúlás (mélység)**:
2,0 - 10,0 m sorolás nélkül

Vezetõpálya profil mérete: 100x54 mm
Tartóprofil mérete: 160x50 mm

Vezetõpálya profil mérete:
120x60 mm

Vezetõpálya profil mérete:
120x60 mm

Vezetõpálya profil mérete:
120x60 mm

Ereszrendszer: Alapfelszereltség

Ereszrendszer: Rendelhetõ

Ereszrendszer: Alapfelszereltség

Ereszrendszer: Nem rendelhetõ

Sarok csatlakozás: Polírozott rozsdamentes acél

Sarok csatlakozás: Polírozott rozsdamentes acél

Sarok csatlakozás: Polírozott rozsdamentes acél

Sarok csatlakozás: Polírozott rozsdamentes acél

Fal- és lábcsatlakozás: Horganyzott acél

Fal- és lábcsatlakozás: Horganyzott acél

Fal- és lábcsatlakozás: Horganyzott acél

Lábcsatlakozás: Horganyzott acél

Vezetõpálya profil

Csapadékvíz
csepegésgátlás

Csapágyazott
vászonmozgató kocsi

Szöveterõsítésû PVC vászon
Vászonrögzítõ gumi

Vászontartó profil

Rendelhetô standard alumínium színek:

Bézs
020

503

FEHér

Rendelhetô vászon színek:

Felár ellenében rendelhetõ
további színkombinációk:

Mohazöld

Fehér

Antracit

Bézs

(RAL 6005)

Bordó
-BÉZS

(RAL 7016)

ANTRACIT
-BÉZS

Pergoláinkat ajánljuk szállodák,
éttermek, kávéházak teraszainak
idõjárásálló fedéséhez.

(RAL 9010)

(RAL 1015)

A fémszerkezet opcionálisan
tetszõleges RAL színnel
illetve fa mintázatú
felületkezeléssel is
rendelhetõ.

