PERGOLA PREMIUM - cennik 2018
Pergola Premium to klasyczna i komfortowa zabudowa
tarasu, zapewniaj ca powi kszenie przestrzeni u ytkowej.
Idealna dla tarasów przydomowych, restauracyjnych,
hotelowych, kawiarni, barów i ma ych gastronomii. Pergola
Premium jest najbardziej uniwersalnym i popularnym
modelem w ród wszystkich produktów firmy Gorbi.
Konstrukcja sk ada si z ekstrudowanych aluminiowych profili
no nych, zwijanego tkaninowego dachu oraz daszka
systemowego, który pe ni funkcj os ony dla materia u.
Zadaszenie w standardzie wykonane jest z trójwarstwowej
tkaniny technicznej Driplux, która jest w pe ni wodoszczelna,
w 100% zacieniaj ca, odporna na nagrzewanie i przenikanie
p ro m i e n i U V . O t w i e r a n a p e rg o l a P re m i u m w r a z
z promiennikami ciep a, zintegrowanym o wietleniem oraz
przesuwnymi przeszkleniami bocznymi to produkt chroni cy
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. System
swobodnego odprowadzania wody wkomponowany
w konstrukcj pozwoli na komfortowe korzystanie z pergoli
równie podczas deszczu. Niezwykle stabilna konstrukcja jest
odporna na si wiatru nawet do 120 km/h.
Zestaw wszystkich tych cech, czyni Pergol Premium
doskona ym, w pe ni funkcjonalnym produktem do os ony
ka dej przestrzeni.

Pergola Premium

SPECYFIKACJA
Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium
Sterowanie silnikiem elektrycznym w standardzie
System odprowadzania wody w standardzie
Tkanina zadaszenia Driplux w standardzie (za dop at mo liwo
zamiany na inny rodzaj materia u)
Mo liwo lakierowania proszkowego na dowolny kolor RAL
Wyst puje w wersji przy ciennej i wolnostoj cej
Mo liwo
czenia modu owego
Produkt odporny na si wiatru do 120 km/h
Mo liwo monta u daszka systemowego
Mo liwo wyboru wyposa enia dodatkowego:
o wietlenie
przeszklenia
rolety screener
promienniki ciep a
czujniki wiatrowe, s oneczne i deszczowe

KOLORY
KONSTRUKCJA

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

DODATKOWE

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

1013
Kolor Krem
(w standardzie)

Dowolny kolor z palety RAL
(dop ata) + 10%

BELKI PRZECIWWIETRZNE

DODATKOWE

9016
Kolor Bia y
(w standardzie)

Dowolny kolor z palety RAL
(dop ata) + 5%

1013
Kolor Krem
(w standardzie)

TKANINY

KOLORY STANDARDOWE TKANIN

DRIPLUX (w standardzie)
EXPANSION 1 (dop ata)
SUNWORKER CRISTAL (dop ata)
SOLTIS W 96 (dop ata)

DASZEK SYSTEMOWY

Lakier drewnnopodobny
(dop ata) + 20%

-mo liwo

bia y/ bia y

bordo/ champgne

champagne/ champagne

antracyt/ champagne

szary/ champagne

zielony/ champagne

Przeszklenia

O wielenie LED
- punktowe

Screener Zip

Promienniki
ciep a

zabudowy daszkiem systemowym (dop ata)

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. Rozporz dzenie w sprawie wyrobów budowl anych CPR/305/2011
wykazuj c, e zastosowano normy zharmonizowane i/ lub dokumentacje techniczne wymienione poni ej:
PN - EN 13561 + A.1:2009 - ZAS ONY ZEWN TRZNE - wymagania eksploatacyjne cznie z bezpiecze stwem;
PN - EN 1932:2013 - 09 - ZAS ONY I ALUZJE ZEWN TRZNE I ODPORNO NA OBCI ENIA WIATREM - METODY BADA

