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Pergole coraz bardziej wpisują się w obraz 
nowoczesnej a rchitektury. P ergole SHADY tworzą 
komfortow ą enklaw ę wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Pozwalają r egulować dostępem światła 
dziennego, także oświetleniem  nocnym, chronią przed 
deszczem i wiatrem. 

Pergole SHADY to bardzo nowoczesne wyrob y. 
Alumin iowa  kons t rukcja  j es t  n ie z w y k le  
t r wa ł a a sterowanie f unkcjami odbywa się pilotem 
oraz za pomocą  aplikac ji  telefonicznej,  zgodnie z 
oczekiwaniam i współczesnego  użytkownika. 

Pergole SHADY umożliwiają swobodną 
aranżację
i dostosowanie do indywidualnych potrzeb poprzez 
dobór w ymiarów, kolorystyki i bogatego 
wyposażenia d odatkowego takiego jak kanapy, fotele , 
ławy, oświetlenie. 

Pergole SHADY wykonywane są w oparciu o systemy zarządzania jakością ISO:9001 
spełniają normy CE oraz spełniają normy PN-EN 13659 oraz PN-EN 109 0

Trwała  i  bezpieczna konstrukc ja  

elementy łączeniowe są  ze stali nierdzewnej, 
zabezpieczając całość przed rdzewieniem.

i odporność antykorozyjną.

System odprowadzania  wody
Przemyślana, nowatorska konstrukcja pergoli zapewnia skuteczne 
odprowadzenie wody opadowej. Wszystkie elementy systemu
ukryte są wewnątrz konstrukcji.

Ruchome
lamele suf i towe
Posiadają regulację 0-135°, dzięki czemu można 
dozować światło wpadające przez dach.
Ruchome lamele dachowe posiadają 
uszczelnienia przez co cała konstrukcja dachowa 
jest odporna na deszcz.

Estetyka wykonania
Cały produkt wykonany jest w sposób bardzo 
estetyczny, niewidoczne są połączenia śrubowe, 

Wszystkie siłowniki umieszczone  są
wewnątrz konstrukcji  dzięki czemu 
są zabezpieczone przed działaniem
niekorzystnych warunków pogodowych.

Sterowanie  
e lektryczne
Sterowanie funkcjami 
odbywa się przy pomocy pilota. 
W pergoli Shady zastosowano najlepsze 
dostępne na rynku siłowniki 
i elektronikę do sterowania lamelami 
dachowymi.  
System pozwala na podłączenie 
dodatkowych urządzeń 
i funkcji sterowanych 
z pilota lub przy pomocy 
aplikacji telefonicznej. 

Czujn ik i
Dla poprawy
komfortu użytkowania
pergole mogą być
wyposażone 
w czujniki: 
zmierzchu, 
wiatru, 
nasłonecznienia, 
deszczu.
Wyręczają one użytkownika 
zamykając dach i boki pergoli
w przypadku złych warunków 
atmosferycznych .

Osłony boczne
Pergole mogą być wyposażone 
w osłony boczne typu screen, 
szklane lub  ze specjalnych tkanin. 
Zadaniem osłon jest ochrona
przed wiatrem, deszczem i 
chłodem.

opcja

opcja

opcja opcja

Różne wers je  i  wymiary
Pergole występują w wersjach wolnostojącej i przyściennej. 
Każda może być zrealizowana w układzie modułowym. 
Pozwala to dostosować wymiary pergoli do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Dane techniczne
Możliwe dostępne wymiary pergoli SHADY
Szerokość maksymalna: 6000 mm
Wysięg maksymalny: 6000 mm
W układzie modułowym szerokość bez ograniczeń

O świet len ie  nocne
Pergola może być wyposażona w 
oświetlenie nocne. Lampy LED 
umieszczone są 

Dodatkowo otoczenie pergoli można 
doświetlić lampami ogrodowymi, 

Kolorystyka
Pergole produkujemy 
w kolorach podstawowych:
Biały zbliżony do RAL 9003
Szary zbliżony do RAL 7035
Antracyt zbliżony do RAL 7016

Możliwe jest łączenie dwóch kolorów 
dla konstrukcji głównej 

Za dopłatą istnieje możliwość
wykonania każdego koloru z palety RAL. 


