PERGOLA SOFT - cennik 2018
Pergola Soft powsta a z my l
o wspó czesnej architekturze. Konstrukcja
wyró nia si lekko ci i minimalizmem.
Zachowanie k tów prostych sprawia, e Soft
doskonale wpisuje si w nowoczesne bry y
budynków. Poziomy dach osadzony na
stela u z aluminium mo na sk ada lub
rozk ada w zale no ci od potrzeby.
Roz o ony chroni przed deszczem, blokuje
nadmiar ciep a oraz zacienia, z o ony
pozwala cieszy si pogod . Zastosowana
w zadaszeniu tkanina posiada unikalne
w a ciwo ci, jest w pe ni wodoszczelna,
odporna na wahania temperatury
-30°C/+70°C. Mo liwo
zamontowana
bocznej rynny powoduje p ynne
odprowadzanie wody deszczowej do
ukrytego systemu orynnowania. Szeroka
gama dodatkowego wyposa enia pozwala
uzyska optymalne warunki do wypoczynku
niemal o ka dej porze dnia i roku. Pe na
automatyka to gwarancja sprawnego
i komfortowego sterowania zadaszeniem.

Pergola Soft - charakterystyka

SPECYFIKACJA
Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium.
Sterowanie silnikiem elektrycznym w standardzie.
Tkanina zadaszenia Driplux w standardzie (za dop at
mo liwo wymiany 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
DRIPLUX (w standardzie)
EXPANSION 1 (dop ata)
SUNWORKER CRISTAL (dop ata)
SOLTIS W 96 (dop ata)

O wietlenie LED
- punktowe

O wietlenie LED
- ta mowe,
zintegrowane z rynn

KOLORY STANDARDOWE TKANIN
bia y/ bia y

bordo/ champgne

champagne/ champagne

antracyt/ champagne

szary/ champagne

zielony/ champagne

DASZEK SYSTEMOWY

- istnieje mo liwo zamontowania daszka
chroni cego tkanin

RYNNA SYSTEMOWA

- istnieje mo liwo zamontowania bocznej
rynny
- wype nienie panelem pleksiglas w kolorze
bia ym lub panelem aluminiowym w kolorze
konstrukcji

PANEL WYPE NIAJ CY

Lakier drewnnopodobny
(dop ata) + 20%

Screener Zip

Przeszklenia

Promienniki
ciep a
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. Rozporz dzenie w sprawie wyrobów budowlanych 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

