
 

 
 
 
 
 

 
 

R600 PERGOKLIMA 
 

Сенник тип „ПЕРГОЛА БИОКЛИМАТИК” Awning PERGOLA BIOCLIMATIC 
Алуминиева пергола на колони с иновативен дизайн. 
Периметърът е затворен с алуминиева греда (улук) 20 х 
20 см с интегрирано водохващане в колоните. Покривът 
е с алуминиеви ламели 22 х 4 см, въртящи се от 0° до 
140°, комплектовани с уплътнения и осигуряващи 
странично изтичане на водата. В зависимост от ъгъла 
на ламелите, перголата осигурява пълна или частична 
защита от слънчевите лъчи, перфектен климат и 
подслон за дъжд. Максималните размери на един модул 
с 4 колони е ширина L 4.20 x изнасяне SP 6.00 м, а при 6 
колони – L 4.50 x SP 8.00. Размер на колоните 20 x 20 cm. 
Модулите могат да се разполагат един до друг по 
ширина или изнасяне и по този начин да образуват общ 
ансамбъл. Конструкцията позволява монтаж и 
използване на допълнителни съоръжения, като 
вертикални сенници, пана и др. 
Стандартен цвят: – бял (RAL 9010). 
Задвижване: с 1 или 2 линейни мотора с нисък волтаж. 
Опции: Боядисване с други цветове, допълнителни 
колони, странично затваряне или допълнително 
засенчване, LED осветление, радио контрол на 
задвижването, антиснежна система, сензори – за 
слънце, дъжд, сензор за предпазване от снегово 
натоварване при ниски температури и др. 
Размери (за 1 модул): ширина L от 2,0 до 4,5 м, изнасяне 
S от 2,0 до 8,0 м. 
 

Pergola freestanding bioclimatic from aluminum researched 
and innovative design. Eaves perimeter from 20 x 20 cm. 
with integrated water collecting in the uprights. Cover with 
aluminum slats L x H 22cm x 4cm adjustable from 0 ° to 140 
°, complete with gaskets and eaves side water drain. 
Depending on the orientation of the slats, the property offers 
total protection or parzialedal sun, a perfect climate and a 
safe shelter from the rain became a space to live forever. 
Maximum dimensions of one single module L 4.2 x SP 6.0 mt. 
with four perimeter uprights from 20 x 20 cm and L 4.5 x SP 
8.0 mt. with six perimeter uprights from 20 x 20 cm. The 
modules can be positioned side by side in width or in 
projection and thus form a general ensemble. The 
construction allows installation and use of additional 
equipment such as vertical sunshades, panels and more. 
Standard color: white RAL 9010. 
Drive system: with 1 or 2 linear motors low voltage. 
Options: other colors on RAL, additional columns, closing or 
additional shading, LED lighting, radio control of the drive, 
anti-snow system, sensors - for sunshine, rain, snow-
protection sensor at low temperatures, etc. 
Maximum dimensions (for single form): 
Width L from 2.0 to 4.5 m X Projection S from 2.0 to 8.0 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun, Protection, Design... 



 

 
 
 
 
 
 
 

 Технически данни:  Technical data: 

Максимални размери (от >> до) см (за 1 модул) Maximum dimensions (from > to) cm (for single form) 

Ширина, см (L) X Изнасяне, см (SP) Width, cm (L) X Projection, cm (SP) 
200 >> 420 X 200 >> 600 1 модул с 4 колони; 
200 >> 450 X 200 >> 800 1 модул с 6 колони. 

200 >> 420 X 200 >> 600 1 module with 4 poles; 
200 >> 450 X 200 >> 800 1 module with 6 poles. 

 

ОБЩА СХЕМА READING SCHEME 

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ FUNCTIONAL FEATURES 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 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: 
 

Фронтален изглед  Frontal view Страничен изглед  Side view 

  

Основни профили  Basic aluminium profile Нивелираща пета  Adjustable foot 

  

ОРИЕНТИРАНЕ НА ЛАМЕЛИТЕ BLADES ORIENTATION 

0⁰ 45⁰ 
  

90⁰ 140⁰ 

  

Projection SP 
cm 

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 

Blades n⁰ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
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СТРАНИЧНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МОДУЛИ LATERAL ADJOINING 

 

ФРОНТАЛНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МОДУЛИ FRONTAL ADJOINING 

 

 

Използвани означения Technical legend 

1 – Алуминиев ламел – Blade 
2 – Алуминиев профил улук по целия периметър - 
Perimetric water-drain profile 
3 – Колона - Pole 

Н1 - Задна височина - Back height 
Н2 - Предна височина - Frontal height 
S (SP) - Размер на изнасяне (проекция) – Projection 
L  – Размер по ширина – Width 

 


