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TÖBB, MINT ÁRNYÉKOLÁS
AZ OPEN PERGOLA 
VALÓDI ÉLETTÉR



OPEN
PERGOLA

Az “OPEN” széria egy sokoldalú pergola termékcsoport 
rögzített lamellákkal hatékony kültéri árnyékolásra 
tervezve.  Akár a minimál, akár a hagyományosan elegáns 
stílust részesíti előnyben, a rendszer különféle tervezési
lehetőségeket kínál minden esztétikai igény kielégítésére. 
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OPEN
PERGOLA

MINIMA
A MINIMALIZMUS MEGTESTESÍTŐJE

AZ ÁRNYÉKOLÁS MŰVÉSZETE

MIÉRT ÉRDEMES OPEN-T VÁLASZTANI?

◊ Versenyképes megoldások széles válasz-
tékát kínálja

◊ Elegáns konstrukció rejtett csatlakozókkal

◊ Minimalista dizájn

◊ Extrém stabilitás és szélállóság 

◊ Akár 4,8 x 6,0 m fesztávon

◊ Egy- vagy többmodulos rendszer

◊ Gyors és egyszerű beszerelés

◊ Magasminőségű alumíniumból készül 
minőségi porfestéssel, ami garantálja, hogy 
a felület hosszútávon megőrzi  épségét

◊ Színek széles választéka áll rendelkezésre

◊ Igény szerint felszerelhető különféle 
kiegészítő termékekkel
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OPEN
PERGOLA

MINIMA
A MINIMALIZMUS MEGTESTESÍTŐJE

CLASSICA
 AZ IDŐTÁLLÓ TRADICIONÁLIS DIZÁJN

A rögzített lamellás pergolák kiválóan alkalmasak a 
környezet hatékony árnyékolására és esztétikai javítására. 
Négy variáció közül választhat, amelyek mind ideális meg-
oldásokat kínálnak modern és hagyományos rezidenciák, 
szállodák, éttermek és rekreációs területek árnyékolására.

Tiszta vonalvezetés jellemzi az OPEN szériát látható csat-
lakozások nélkül az igazi minimál hatás eléréséért. 

Az extrém robosztus szerkezet ellenáll az erős szélnek 
és lehetővé teszi nagy fesztávú területek lefedését (akár 
4,80 x 6,0 m).

A minőségi alumínium szerkezetnek, a rozsdamentes alkat-
részeknek és a qualicot minősítéssel ellátott porfestett 
felületkezelésnek köszönhetően a pergolák időtállók és 
nem igényelnek karbantartást.

Igény szerint felszerelhetők vertikális árnyékolókkal ún. zip-
screen-nel, amelyek magas szélállósággal rendelkeznek, 
továbbá horizontális árnyékolókkal, polikarbonát- vagy 
üvegpanellel, pontvilágítással vagy épp hangszórókkal.
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OPEN
PERGOLA

CHIARA
AZ ESZTÉTIKUS FUNKCIONALIZMUS

FUTURA
AZ ULTRA-MODERN MEGOLDÁS

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
elegáns, minimalista, tradicionális
fix lamellás

ALKALMAZHATÓSÁG:
magánházak, szállodák, éttermek, rekreációs területek

FELÜLETKEZELÉSEK:
a QUALIQOAT minősítésű porfestett felületre 10 év ga-
ranciát vállalunk
a robosztus szerkezet magas stabilitású, ellenáll extrém 
körülményeknek is

TÍPUSOK:
különálló, falhoz rögzített, sarok-szerkezet, többmodulos 
szerkezet

MODELLEK:
Minima, Classica, Chiara, Futura
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OPEN
PERGOLA

AZ ÉLET NAPOS OLDALA

CHIARA
AZ ESZTÉTIKUS FUNKCIONALIZMUS

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

TARTÓLÁB MÉRETE:
120 x 120 mm

LAMELLÁK:
szögletes 20x115 és 35x130 mm, “Z” lamella

MAXIMUM MÉRET:
magasság 3.0 m, szélesség 4.8 m és hossz 
6.0 m (Minima, Chiara)

LAMELLA ELHELYEZÉSÉNEK SZÖGE:
0, 10°, 30°, 45°, 60°, 70, 90°

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK:
horizontális árnyékoló, vertikális árnyékoló 
(screen), üveg- vagy polikarbonát panelek, 
függöny
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e-mail: info@relax-2000.sk
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