Bioclimatic to automatycznie sterowane zadaszenie
tarasów, ogrodów i wolnych powierzchni posesji
prywatnych oraz obiektów gastronomicznych
i hotelowych. To idealne rozwi zanie dla wymagaj cego
i nowoczesnego otoczenia.
Pergola sk ada si z aluminiowych ekstrudowanych profili
oraz obrotowych lameli. U o one poziomo zapewniaj
ochron przed opadami atmosferycznymi. Uchylone pod
dowolnym k tem wpuszczaj wybran ilo
wiat a.
Bioclimatic o skrajnych wymiarach zosta przystosowany
do obci e niegiem do 120 kg/m2 przy jednoczesnym
silnym parciu wiatru.
System swobodnego odprowadzania wody
wkomponowany w konstrukcj pozwoli na komfortowe
korzystanie z pergoli równie podczas deszczu. Pergola
wyposa ona w zintegrowane o wietlenie, przeszklenia
boczne i promienniki ciep a stanowi doskona y produkt
ca oroczny.
Nowoczesny, surowy i designerski Bioclimatic pod
wzgl dem technologicznym przewy sza pozosta e
produkty firmy Gorbi.

Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium i stali
nierdzewnej
Sterowanie silnikiem elektrycznym w standardzie
System odprowadzania wody w standardzie
Mo liwo lakierowania proszkowego na dowolny kolor RAL
Rotacja paneli zadaszenia w zakresie od 0° do 135°
Mo liwo
czenia modu owego
Produkt o maksymalnych wymiarach odporny na obci enie
2
niegiem do 120 kg/m przy jednoczesnym silnym parciu wiatru
do 80 km/h.
Mo liwo wyboru wyposa enia dodatkowego:
o wietlenie punkty led lub listwy ledowe
przeszklenia
rolety screener
promienniki ciep a.

9010ST
Kolor Kremowo - Bia y
zbli ony do RAL9010
(w standardzie)

O wietlenie LED
- punktowe

DODATKOWE

KONSTRUKCJA

9007
Kolor Szary aluminiowy
RAL9007
(w standardzie)

7016ST
Kolor Antracyt - Metalik
zbli ony do RAL7016
(w standardzie)

Dowolny kolor z palety RAL
(dop ata) + 8%

O wietlenie LED
- ta mowe,
zintegrowane z rynn

Lakier drewnnopodobny
(dop ata) + 15%

LAMELE
Screener Zip

9010ST
Kolor Kremowo - Bia y
zbli ony do RAL9010
(w stardardzie)

9010
Kolor Kremowo - Bia y
zbli ony do RAL9010
(w stardardzie)

9007
Kolor Szary aluminiowy
RAL9007
(w standardzie)

7016ST
Kolor Antracyt - Metalik
RAL7016
(w standardzie)

Dowolny kolor z palety RAL
(dop ata) + 12%

Przeszklenia

Lakier drewnnopodobny
(dop ata) + 20%

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
PN - EN 13561 + A1:2009 aluzje Zewn trzne - wymagania eksploatacyjne

Promienniki
ciep a

