


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

Az Ön partnere:

A Pergopolis ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA vállalkozik minden olyan egye-
di elképzelés megvalósítására, amelyet technológiaI lehetõségei tá-
mogatnak. Kérje szakértõnk tanácsait a megadott elérhetõségeken!



HU

MOzgATHATó PERgOLÁK OTTHONI 
ÉS üzLETI fELHASzNÁLÁSRA



ÉTANCHEITE TOTALE 

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 

Pergoláról - A MúLT
A pergola, mint építészeti elem évezredes 
múltra visszatekintõ hagyományokkal rendel-
kezik. A favázak alkotta elõtetõk és lugasok 
az épületek meghosszabbítására, árnyéko-
lásra és idõjárási körülményekkel szembeni 
védelem ellátására készültek.

PERgOLÁK - napjainkban
Napjainkban, a pergola gyártásában fel-
használható anyagok széles tárháza áll a 
tervezõk és designerek rendelkezésére. A 
PERgOPOLIS által kínált pergola rendsze-
rek megfelelnek a kor minõségi és esztétikai 
követelményeinek. Pergoláinkat az anya-
gok, formák és színek harmóniája jellemzi, 
így kitûnõen illeszthetõk a meglévõ és új 
tervezésû épületekhez egyaránt.
Termékcsaládunk az idõjárási viszontag-
ságoktól nagymértékben függetleníti és 
használhatóbbá teszi a teraszokat, legyen 
az pavilonszerû szabadon álló vagy épület-
hez 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 teljes-
sé, mint a vízelvezetést ellátó ereszrendszer, 
igény szerinti oldalfal beépítés vagy han-
gulatfény elemek beszerelése. A szerkezet 
könnyen és gyorsan összeszerelhetõ, vala-
mint 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.

*13 m-nél szélesebb teraszok lefedéséhez több szerkezet összeépítése szükséges        ** Egyéb méret egyedi egyeztetést igényel



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 

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:** 
5 m

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 

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

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

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

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

*13 m-nél szélesebb teraszok lefedéséhez több szerkezet összeépítése szükséges        ** Egyéb méret egyedi egyeztetést igényel



A fÉMSzERKEzET OPCIONÁLISAN 
TETSzõLEgES RAL SzínnEL 
ILLETVE FA MinTázATú  
fELüLETKEzELÉSSEL IS 
RENdELHETõ.

Vezetõpálya profil

Csapadékvíz  
csepegésgátlás

Szöveterõsítésû PVC vászon

Vászonrögzítõ gumi
Vászontartó profil

Csapágyazott 
vászonmozgató kocsi

fEHÉR 
(RAL 9010)

MOHAzÖLd
(RAL 6005) 

BÉzS 
(RAL 1015)  

ANTRACIT 
(RAL 7016)

PERgOLÁINKAT AjÁNLjUK SzÁLLOdÁK, 
ÉTTERMEK, KÁVÉHÁzAK TERASzAINAK 
IdõjÁRÁSÁLLó fEdÉSÉHEz.

Rendelhetô standard alumínium színek: Rendelhetô vászon színek: 

felár ellenében rendelhetõ  
további színkombinációk:	
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