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   Odpowiednio zaaranżowana przestrzeń ogrodu czy 
tarasu umożliwia komfortowy relaks na świeżym po-
wietrzu. Czas spędzony z bliskimi w otoczeniu natury 
pozytywnie wpływa na samopoczucie i pozwala w pełni 
wykorzystać uroki posiadania otwartej przestrzeni.
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   Osłony tarasowe to rozwiązanie klasy premium dla osób ceniących 
sobie chwile wytchnienia na zewnątrz. Pozwalają stworzyć prze-
strzeń sprzyjającą komfortowemu wypoczynkowi bez względu na  
pogodę - latem dają upragniony cień, a jesienią zapewniają schronienie 
przed deszczem czy wiatrem.

FUNKCJONALNOŚĆ
Osłony chronią przed promieniowaniem UV, a niektóre z nich są dodatkowo wodoszczelne.  
System odprowadzający wodę umożliwia relaks na zewnątrz także w deszczowe dni.

WYGODA
Sterowanie osłonami przebiega w wygodny i prosty dla użytkownika sposób: manualny 
lub elektryczny za pomocą przełącznika, pilota lub dowolnego urządzenia mobilnego.

UNIWERSALNOŚC
Osłony tarasowe dają wiele możliwości aranżacji przestrzeni wypoczynku, ponieważ 
mogą być przytwierdzone do elewacji budynku, jak i występować w wersji wolnostojącej.

MODUŁOWOŚĆ
W zależności od potrzeb osłony można doposażyć w przeciwsłoneczne zabudowy frontowe 
lub boczne, oświetlenie LED czy promiennik ciepła, co zwiększa komfort wypoczynku na 
świeżym powietrzu.

BEZPIECZEŃSTWO
Stabilna konstrukcja wykonana z wyjątkowo trwałych materiałów gwarantuje bezpie-
czeństwo użytkowania bez względu na warunki atmosferyczne.

DESIGN
Możliwość dopasowania stylu i kolorystyki osłon sprawia, że doskonale wpasowują się  
w niemal każdą przestrzeń nadając jej określonego charakteru.
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DETALE ROBIĄ WIELKĄ RÓŻNICĘ,  
DLATEGO PRZYJRZYJ SIĘ DOPRACOWANYM  

W KAŻDYM CALU ELEMENTOM NASZYCH SYSTEMÓW

Wysokiej jakości  
materiały

Wodoszczelność  
i odporność na wiatr Dbałość o szczegóły Możliwość doposażenia

MARKIZA

•  tkaniny odporne na promie-    
   niowanie UV i przemakanie   
   do 320 mm wysokości słupa  
   wody
•  impregnacja chroni poszycie  
    przed brudem i pleśnią
•  konstrukcja całkowicie  
   aluminiowa lakierowana  
   proszkowo

•  możliwość odprowadzenia  
    wody na boki dzięki rynience    
    w profilu czołowym
•  kasetka osłaniająca tkaninę  
    przed czynnikami atmosfe- 
    rycznymi

•  szeroka gama kolorystyczna  
    kasetek w kształcie owalnym  
    i sześciennym
•  aluminiowe boczki markizy  
   w kolorze konstrukcji nie  
   odbarwiają się pod wpływem  
   słońca

• oświetlenie LED w ramio- 
  nach, profilu czołowym lub  
    boczkach markizy 
•  rozwijana przednia falbana  
    ukryta w profilu czołowym  
    markizy
•   automatyka pogodowa

PERGOLA  
TKANINOWA

•  konstrukcja całkowicie  
   aluminiowa lakierowana  
   proszkowo
•  wózki poszycia wykonane  
    z ekstrudowanego aluminium
 •  stabilne słupy (8 cm x 14 cm)

•  boczna blokada spływu wody  
   oraz rynna przednia gwaran- 
   tują całkowitą wodoszczelność
•  słupy z odpływem wody  
   w wybranym kierunku
• 3 klasa odporności wiatrowej

• brak widocznych śrub  
   montażowych
• daszek chroniący tkaninę po  
   jej złożeniu
• ciche wózki osadzone na   
   łożyskach kulkowych

•  oświetlenie LED w poprzecz- 
    nych profilach zadaszenia 
• boczne oraz frontowe osłony
• automatyka pogodowa
• promienniki ciepła

PERGOLA  
LAMELOWA

•  konstrukcja całkowicie alumi- 
   niowa lakierowana proszkowo 
• stopa dolna i głowica górna  
   wykonane ze stali nierdzewnej 
•  stabilne słupy (15 cm x 15 cm)

•  rynna odprowadzająca wodę  
   wokół profilu zadaszenia
• słupy z odprowadzeniem wody  
  w wybranym kierunku
• 3 klasa odporności wiatrowej

• profil narożnika zadaszenia  
   składany w kąt 45 stopni bez  
 widocznych śrub montażo- 
   wych
 
• bezpieczny napęd 24V  
   w obudowie nierdzewnej  
   schowany w rynnie

• oświetlenie LED po obwodzie  
   rynny lub w lamelach 
• osłony boczne
• boczne okiennice przesuwne
• automatyka pogodowa
• promienniki ciepła
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RODZAJE OSŁON TARASOWYCH

PERGOLE TKANINOWE PERGOLE LAMELOWE

Premium Primavera

Premium Cube Primavera Cube

Nazare
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RODZAJE OSŁON TARASOWYCH

MARKIZY

bez kasety w kasecie

w pełnej kasecie wolnostojące
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DOSTĘPNE WYMIARY OSŁON TARASOWYCH

Typ osłony maksymalna szerokość maksymalna długość

Pergola Premium w module pojedynczym - 5 m
w module podwójnym - 9 m 7 m

Pergola Nazare 4.6 m 4.6 m

Pergola Primavera 4.6 m w module pojedynczym - 7 m
w module poszerzonym - 12 m

Markiza klasyczna  
i w kasecie

12 m 4 m

Markiza  
w pełnej kasecie

12 m 3,5 m

Markiza  
wolnostojąca

14 m 2 x 3,5 m
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 Osłony tarasowe poprawią jakość spędzania czasu wolnego na  
zewnątrz. Deszcz, wiatr czy palące słońce nie popsują Twoich planów. Grill 
z przyjaciółmi czy leniwe popołudnie w ogrodzie z książką będą możliwe 
bez względu na pogodę.

ręczna korba (wyłącznie markizy)

sznurek (wyłącznie pergola Nazare)

przełącznik

pilot

urządzenie mobilne

Sterowanie Materiały

Konstrukcja - wykonana jest z wysokiej jakości  
aluminium lakierowanego proszkowo, co gwa-
rantuje wysoką odporność na działanie czyn-
ników atmosferycznych.

Poszycie – Tkaniny Akrylowe: wykonane  
w 100% z włókna akrylowego barwionego  
w masie zapewniającego doskonałą ochronę 
przed utratą koloru. Impregnacja stwarza 
ochronę przed zabrudzeniami, pleśnią czy 
butwieniem oraz wzmacnia właściwości  
hydrofobowe tkaniny.. Odporność na rozcią-
ganie, rozrywanie oraz przemakanie 320 mm 
słupa wody.
 
Tkaniny Soltis: poliestrowa tkanina pokryta 
PVC produkowana w oparciu o opatento-
waną technologię Precontraint Ferrari. Za-
pewnia ona dużą stabilność tkaniny, nawet 
przy dużych wymiarach. Wysokie parametry 
techniczne zapewniają optymalny komfort 
optyczny i termiczny. Trudno ulega zabrudze-
niom i zachowuje trwałość kolorów. Istnieje 
możliwość naniesienia na tkaninę dowolnego 
nadruku.

Automatyka pogodowa

Zastosowanie czujników wiatru, słońca lub 
temperatury daje możliwość automatycznego  
sterowania osłonami przeciwsłonecznymi w za- 
leżności od zmieniających się warunków atmo- 
sferycznych. Nowoczesne systemy automatyki  
cechuje prosty montaż, łatwa konfiguracja 
i rekonfiguracja.
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MARKIZA
  System osłon zewnętrznych stanowiący doskonałą ochronę 
przeciwsłoneczną i ciekawy element dekoracyjny tarasu bądź 
ogrodu. Konstrukcja została wykonana z wysokiej jakości alu-
minium, co gwarantuje jej stabilność i odporność na działanie 
czynników atmosferycznych. Tkaniny akrylowe stanowiące 
poszycie markizy są odporne na pleśń, butwienie, zatłuszcze-
nie, rozciąganie i rozrywanie.
 
  Markizę można przymocować do ściany, sufitu lub krokwi. 
Dostępna jest także markiza wolnostojąca, która świetnie 
sprawdza się w przypadku aranżowania przestrzeni z dala od 
budynku.
 
  Dostępne są markizy bez kasety, w kasecie i w pełnej kasecie. 
Dwie ostatnie propozycje chronią materiał po jego złożeniu.
 
  Markizę można doposażyć w automatykę pogodową oraz  
w oświetlenie LED, które zapewni komfort także po zmroku.
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PERGOLA 
NAZARE

   Typ osłon zewnętrznych, w którym poszycie stanowi tkanina 
akrylowa zamontowana segmentowo do poprzecznych profili. 
Tkanina po złożeniu chroniona jest przez daszek. Samo za-
daszenie jest pochylone, co gwarantuje spływanie nadmiaru 
wody deszczowej.

   Pergola występuje w wersji montowanej do elewacji budyn-
ku, wolnostojącej oraz samego zadaszenia przytwierdzonego 
do gotowych konstrukcji drewnianych czy stalowych.

   Pergolę Nazare wyróżnia prostota i elegancja, przez co 
osłona doskonale wkomponowuje się w różnorodne aranża-
cje ogrodowe. Minimalistyczny design został uzyskany dzię-
ki ukryciu elementów montażowych i zastosowaniu prostej 
w formie konstrukcji o wymiarach 8 cm x 8 cm. Konstrukcja 
została wykonana z lekkich i wytrzymałych profili alumi-
niowych. Jej zaletą jest brak widocznych śrub i plastikowych 
osłon, co pozytywnie wpływa na walory estetyczne. Wybiera-
jąc kolorystykę konstrukcji, można zdecydować się na dowol-
ny odcień z palety RAL.
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PERGOLA 
PREMIUM

PREMIUM

    Zaawansowany system osłon tarasowych, w którym tka-
ninowe poszycie zamontowane jest segmentowo do poprzecz-
nych profili przemieszczających się wzdłuż prowadnic. Po zło-
żeniu pergoli, tkanina chroniona jest przez daszek.  
 
    Pergola chroni nie tylko przed nadmiernym promieniowa-
niem, ale także przed deszczem. Posiada system odprowadza-
jący wodę oraz wodoszczelne zadaszenie wykonane z tkaniny 
Soltis, przez co zapewnia komfort także w trakcie opadów.
 
    Osłona cechuje się minimalistycznym designem, który zo-
stał uzyskany dzięki ukryciu elementów montażowych i za-
stosowaniu prostej w formie konstrukcji.
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   Obsługa pergoli odbywa się w wygodny sposób za pomocą 
przełącznika, pilota lub dowolnego urządzenia mobilnego.
 
  Pergolę można doposażyć w osłony boczne, które pełnią 
funkcję zabezpieczenia przed wiatrem, owadami i zanie-
czyszczeniami czy wzrokiem sąsiadów. Zastosowanie systemu 
Hema Zip gwarantuje idealne napięcie ścianek i odporność 
nawet na bardzo silny wiatr.
 
   Istnieje możliwość doposażenia pergoli w oświetlenie LED, 
automatykę pogodową oraz promiennik ciepła.
 

PREMIUM 
CUBE
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  Rozwiązanie należy do systemów osłon tarasowych klasy 
premium. Pergola posiada zadaszenie wykonane z aluminio-
wych piór .

  Możliwość sterowania kątem ich nachylenia do 130 stopni 
sprawia, że pergolę można w szybki sposób dostosować do ak-
tualnych potrzeb. 

  Lamele zamknięte chronią przed deszczem i słońcem, otwar-
te pod kątem 45° osłaniają przed światłem słonecznym i re-
gulacją temperatury, natomiast otwarte pod kątem 90° dają 
pełen dostęp do światła i cyrkulacji powietrza.
 

PERGOLA
PRIMAVERAPRIMAVERA
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PRIMAVERA 
CUBE

  Sama konstrukcja posiada system odprowadzania wody,  
a zadaszenie jest przystosowane do obciążenia śniegiem  
o wadze nawet do 120 kg/m2. Trzecia klasa odporności na 
wiatr gwarantuje bezpieczeństwo także w wietrzne dni.
  Lakierowanie konstrukcji jak i zadaszenia w dowolnym  
kolorze RAL.

    Pergolę można doposażyć w osłony boczne.
• System Hema Zip, w którym tkanina tworząca boczne 

ścianki jest zintegrowana z prowadnicami, jest odporny 
na obciążenie wiatrem do nawet 145 km/h.

• Okiennice przesuwne ze środkowym wypełnieniem wy-
konanym z drewna cedrowego, tkaniny screen lub siatki 
cięto-ciągnionej

 
  Istnieje możliwość doposażenia pergoli w oświetlenie LED,  
automatykę pogodową oraz promiennik ciepła.
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