
 

 
 
 
 
 

 
 

R230 PERGOMASTER 
 

Сенник тип „ПЕРГОЛА” Awning PERGOLA 
Амбициозен дизайн и концентрация на технология: 
европейският патент е в основата на това ново 
поколение пергола. Многофункционалните модули от 
тази структура, могат да покрият площ до 10 – 12 
метра изнасяне, подходяща да се превърне в екстремно 
допълнение на домове или обществени места. 
Перголата е сполучлива част за покриване на открити 
пространства, удължавайки периода на използване и 
същевременно се вписва много добре във всяка природна 
и архитектурна среда. PERGOMASTER е перфектна 
хармония: посветена на всички, които желаят да 
живеят с елегантност и емоция на откритото 
пространство. 
Перголите се захващат в задния си край към фасадата 
или върху съществуваща или допълнително изработена 
стоманена конструкция. Антикорозионно и 
декоративно покритие: електростатично прахово 
боядисване. Стоманените детайли са предварително 
поцинковани преди нанасяне на боята. Стандартен 
цвят- бял. 
Задвижване: с 1 или 2 мотора Somfy, със система от 
зъбни ремъци, задвижващи, придържащи и стопорни 
карети. Управление на задвижването: радиоуправление 
– при 1 мотор, с бутон при 2 мотора. 
Покривало: Изработва се от „blockout“ – трислоен PVC 
материал. 
Опции: боядисване в друг цвят, покривен панел, 
затваряне с пана или остъкляване, врати, 
радиоуправление при 2 мотора, сензори за автоматично 
управление и др. 

 

A cutting edge design and a concentration of technology: a 
European patent is the basis of this new generation pergola. 
The modules of this structure, multifunctional, can cover an 
area up to 10 meters deep, suitable to become the extreme 
appendix of homes or public places. Never before, the 
pergola becomes a piece of furniture of open spaces, 
extending the period of use of inserting location well in any 
environment both natural and architectural. Pergomaster, a 
perfect harmony: dedicated to all those who wish to live with 
elegance and emotion your outdoor space. 
Pergola is gripped at the back to the facade or in an existing 
or additionally made steel construction. Anticorrosion and 
decorative coating: electrostatic powder coating. The steel 
parts are pre-galvanized. Standard color – white RAL 9010. 
Drive system: with 1 or 2 electric motor Somfy, with a system 
of toothed belts, drive, retaining and locking carriages. 
Control of power unit: with radio control – for one motor, 
with a button at 2 motors. 
Cover: made of three layers of PVC material - Blockout. 
Options: other colors on RAL, protection roof of cover, radio 
control on 2 motors, sensors for automatic control and 
others. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun, Protection, Design... 



 

 
 
 
 
 
 
 

 Технически данни:  Technical data: 

Максимални размери (от >> до) см Maximum dimensions (from >> to) cm 

Ширина, см (L) X Изнасяне, см (S) Width, cm (L) X Projection, cm (S) 
200 >> 600 X 400 >> 1200 1 модул с 2 водача; 

450 >> 900 X 400 >> 1200 2 модула с 3 водача; 
750 >> 1200 X 400 >> 1200 3 модула с 4 водача; 
1100 >> 1600 X 400 >> 1200 4 модула с 5 водача. 

200 >> 500 X 400 >> 1200 1 module with 2 guides; 
450 >> 900 X 400 >> 1200 2 modules with 3 guides; 

750 >> 1200 X 400 >> 1200 3 modules with 4 guides; 
1100 >> 1600 X 400 >> 1200 4 modules with 5 guides. 

 

Изнасяне 
Projection 

B, cm 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

Мин. наклон 
Least inclination 

P min, cm 63 74 85 96 107 118 129 145 156 184 197 

Междинни ребра 
Middle profiles 

n, бр., num 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Размер X 
Dimension x 1 

X, cm 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 
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 Съответствие при проектиране и производство: 
Всички детайли, възли и конструкцията са проектирани и 
произведени в условията на ISO 9001 и OHSAS 18001 - 
сертификация и съгласно действащите стандарти за 
безопасност, експлоатационни характеристики и ветрови 
натоварвания. Продуктът е изпитан на ветрово натоварване 
съгласно методиката по стандарт UNI EN 1932. Проектирането 
и производството на този продукт е в съответствие със 
стандарт UNI ЕN 13561 със СЕ маркировка. 

 Conformity to design and production: 
All components, assemblies and construction are designed and 
produced under the terms of ISO 9001 and OHSAS 18001 certificate 
and according to current standards for safety, performance and wind 
loads. The product is testing of wind load according to the methodology 
of the standard UNI EN 1932. The design and manufacture of this 
product is in accordance with standard UNI EN 13561 with the CE 
mark. 

 

 Технически детайли:  Technical details: 
 

Защитен покривен панел – челен монтаж 
Protection roof – wall application 

Защитен покривен панел – таванен монтаж 
Protection roof – ceiling application 

  

Уплътнители – страничен и свързващ 
Antiwind profile and connection roof 

Нивелираща пета 
Adjustable foot 

  

 

Използвани означения 
Technical legend 
1 - Водач – Guide (Rail) 
2 – Междинно ребро - Middle flowing profile 
3 – Крайни ребра (задно и предно) - Last flowing 
profile (ribs) 
4 – Улук - греда – Extruded frontal water-drain beam 
5 - Колона – Pole 200 x 200 mm 

Н1 - Задна височина - Back height 
Н2 - Предна височина - Frontal height 
S - Размер на изнасяне (проекция) – Projection 
P = Н1 - Н2 - Наклон - Inclination 
L  – Размер по ширина – Width 
X - Размер на пакета ребра (при събрано положение) - 
Packet size ribs (in collected position) 

 


