PROČ PERGOLU OD NÁS?
… co Vám konkurence nenabídne …

Integrované screenové rolety
- pouze na pergole B-200(XL)
- čistý design bez šroubů
- stejná světlá výška stran se screenovými
roletami i bez nich
- možno zabudovat roletu o délce až 6,7 m
- nejpropracovanější systém na trhu

Prémiová konstrukce bez viditelných šroubů
- žádné nerezové šrouby na lakované
konstrukci
- zabudované těsnící styčné plochy na
namáhaných místech
- hotová konstrukce se při montáži pouze
smontuje, bez vrtání děr a závitů
- základní barvy v provedení „texture“ (se
strukturou proti poškrábání)
Sloupy 12x12 cm
- štíhlé nosné sloupy ze speciální slitiny
- rozebíratelná konstrukce ze dvou částí
- kdykoliv přístupné bez zásahu do konstrukce
pergoly
- léty prověřená a vylepšená konstrukce

Elektrické rozvody
- pro celou pergolu stačí pouze jeden přívod
- vodotěsné rozvodné skříně umístěny ve sloupu
- není nutný žádný nevzhledný podružný
rozvaděč vedle pergoly nebo na stěně
- v případě požadavku na přidání dalšího zařízení
(screen, topení, LED osvětlení) není nutno nic
demontovat ani přivádět další přívod

Dodává a instaluje:

Integrované kotvící patky
- speciální pevnostní hliníková slitina
- po uzavření sloupů naprosto skryté
- připraveny pro napojení odvodu vody na
kanalizaci nebo přívod elektřiny
- možnost výškového seřízení pergoly v řádech
centimetrů

Odvod dešťové vody
- skrytý odvod vody přes nosné sloupy
- jeden svod na každých 15 m2
- zabudované záchytné mřížky ve žlabech (B200(XL))
- možnost napojení na dešťovou kanalizaci nebo
chrlič
- díky rozebíratelné noze možno kdykoliv čistit
nebo vyměnit bez zásahu do konstrukce
pergoly
Montáž bez betonování
- profesionální zemní vruty s vysokou pevností
- není nutno rozebírat dlažbu po celou pergolou
- bez kopání, bednění a betonování do
nezámrzné hloubky
- rychlá, přesná a čistá instalace
- prověřeno mnoha instalacemi

Systém SOMFY io
- nejnovější systém dálkového ovládání na
trhu
- moderní řídící jednotka a motory, dávající
zpětné informace o stavu a poloze zařízení
- designový skleněný dotykový ovladač
NINA Timer io
- plná kompatibilita na systém chytré
domácností SOMFY TaHoma
- možnost ovládání mobilem nebo tabletem

Dodává a instaluje:

