
ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΠΕΡΓΚΟΛΕ

- PG120P Mykonos
- PG160P Santorini



“Κάτι παραπάνω από ςκίαςη, ζνασ πραγματικόσ χϊροσ χαλάρωςησ”



Εντυπωςιακι γκάμα από πζργκολεσ αλουμινίου 
με περιςτρεφόμενεσ περςίδεσ και βιοκλιματικζσ 
ιδιότθτεσ

Ελεγχόμενθ ςκίαςθ, φωτεινότθτα και αεριςμό 
κακϊσ και αποτελεςματικι προςταςία από τθ 
βροχι και τισ ζντονεσ καιρικζσ ςυνκικεσ

Με επιπρόςκετο εξοπλιςμό και ςυςτιματα 
αυτοματιςμϊν, για να μετατρζψτε τον εξωτερικό 
ςασ χϊρο ςε μια μοναδικι εμπειρία άνετθσ 
διαβίωςθσ.

PG120P Mykonos

6.5x4.5m max διάςταςθ

PG160P Santorini

7.5x7.5 max διάςταςθ

το Σφςτθμα 



Η κίνθςθ των περςίδων γίνεται 
με ζναν καινοτόμο και 
πατενταριςμζνο μθχανιςμό 
περιςτροφισ 0-135°

Το μοτζρ κορυφαίασ 
αξιοπιςτίασ, είναι κρυμμζνο ςε 
ειδικι περςίδα και 
χαρακτθρίηεται από ακόρυβθ 
λειτουργία και αντίλθψθ 
εμποδίου.

Μηχανιςμόσ Περιςτροφήσ

Σεχνικά Χαρακτηριςτικά



Ειδικά εξαρτιματα τα οποία 
εγγυϊνται γριγορθ και 
ςτιβαρι ςφνδεςθ των προφίλ 
τθσ πζργκολασ. 

Χωρίσ εμφανι ςθμεία 
ςφνδεςθσ και εφκολθ 
καλωδίωςθ.

υνδεςμολογία

Σεχνικά Χαρακτηριςτικά



Ειδικό ςφςτθμα ςτεγάνωςθσ και απορροισ 

υδάτων για ολοκλθρωμζνθ προςταςία από τθ 

βροχι.

Αλλθλεπικάλυψθ περςίδων και χριςθ 

λάςτιχου

Νεροχφτεσ μεγάλθσ διατομισ ςτισ δφο (2) 

πλευρζσ τθσ πζργκολασ, και ςτεγανόσ χϊροσ 

για θλεκτρολογικό εξοπλιςμό ςτισ άλλεσ δφο

Μεγάλεσ διατομι προφίλ κατά μικοσ όλθσ τθσ 

διαδρομισ των όμβριων υδάτων (50 και 

75mm αντ/χα) 

Ελάχιςτθ ςιλικόνθ/αρμολόγθςθ λόγω τθσ 

χριςθσ ελαςτικϊν φλαντηϊν

Κορυφαία ςτεγάνωςη και 
προςταςία από βροχή

Σεχνικά Χαρακτηριςτικά



• Ευκείεσ γραμμζσ και επίπεδεσ επιφάνειεσ

• Μθ εμφανι ςθμεία ςφνδεςθσ, οφτε κάτω 
ςτθν αγκφρωςθ οφτε ςτο ςθμείο ςφνδεςθσ 
κολόνασ με πλαίςιο

• Καταςκευι ανά πόντο.

• Κρυφόσ - ακόρυβοσ μθχανιςμόσ με 
λειτουργία αντίλθψθσ εμποδίου.

1. Τψηλή αιςθητική & Minimal
ςχεδιαςμόσ

Αςφγκριτα Πλεονεκτήματα



• Αποτελεςματικι ςκίαςη (0-135°) ιδίωσ 
όταν χρθςιμοποιείται και πανί ι παντηοφρι 
κάκετθσ ςκίαςθσ

• Βζλτιςτθ προςταςία από τθ βροχή
(ςφςτθμα ςτεγάνωςθσ και απορροισ)

• Κορυφαία ςτιβαρότθτα και αςφγκριτθ 
αντοχι ςτισ υψθλζσ χιονοπτϊςεισ, ιτοι ζωσ 
300 Kg/m2 το οποίο ιςοδυναμεί με 2.0m 
first φρζςκο χιόνι.

• Έχοντασ τισ περςίδεσ ςε άνοιγμα 5°
επιτρζπεται ο εξαεριςμό του χϊρου ενϊ 
ταυτόχρονα προςφζρεται ςκίαςθ και 
προςταςία από βροχι

• Μείωςθ ρίςκου κραφςθσ λόγω παγετοφ

2. Αςυναγϊνιςτη προςταςία 
από τισ καιρικζσ ςυνθήκεσ

Αςφγκριτα Πλεονεκτήματα



Χάρθ ςτθ βιοκλιματικι λογικι, θ 
πζργκολα ςασ μπορεί να ςυνδυαςτεί 
με ζνα ςφνολο περιφερειακϊν 
ςυςτθμάτων, δθμιουργϊντασ ζναν 
προςτατευόμενο χϊρο εξωτερικά, για 
όλθ τθ διάρκεια του χρόνου.

• Κάκετθ ςκίαςθ με πανιά ςκίαςθσ 
ZIP

• Κρεμαςτά παντηοφρια αλουμινίου

• Γυάλινο ςυρόμενο ςφςτθμα 

• Φωτιςμόσ LED

• Χριςθ κερμαντικϊν ςωμάτων 
(infra-red), ςυςτθμάτων ιχου, 
ανεμιςτιρεσ, κ.α.

3. Βιοκλιματικόσ χεδιαςμόσ

Αςφγκριτα Πλεονεκτήματα



Θερμαντικά, θλεκτρ. εξοπλιςμόσ ZIP screen κάκετθ ςκίαςθ Παντηοφρια κάκετθ ςκίαςθ

Φωτιςμόσ LED Γυάλινο ςυρόμενο



Κορυφαία ςτιβαρότθτα και 
δυνατότθτα κάλυψθσ πολφ 
μεγάλων επιφανειϊν, μζχρι 55 τ.μ., 
με 4 μόνο κολόνεσ. 

Αντίςταςθ ςε πολφ υψθλζσ 
ανεμοπιζςεισ και μεγάλεσ 
ποςότθτεσ χιονιοφ (ζωσ 300 Kg/m2)

PG120P Mykonos ζωσ 6.2x4.5m
(6.5x4.2m)

PG160P Santorini ζωσ 7.5x7.5m

4. Κορυφαία ςτιβαρότητα 
Πολφ μεγάλεσ διαςτάςεισ

Αςφγκριτα Πλεονεκτήματα



Το ςφςτθμα προςφζρει πολλαπλζσ 
καταςκευαςτικζσ λφςεισ για τθν κάλυψθ 
κάκε ανάγκθσ.

• Αυτοςτθριηόμενθ, επιτοίχια

• Καταςκευή ανά πόντο ςε πλάτοσ & 
προβολή.

• Μονι, διπλι, γωνιακι

• Πολλαπλζσ ςυνκζτεσ καταςκευζσ (νερό 
περιμετρικά)

• Επιπρόςκετοσ εξοπλιςμόσ (πανί ςκίαςθσ, 
κ.α.)

• Συνδυαςμόσ με ςτακερζσ (Creta)

• Επιτρζπει εξατομίκευςθ και 
επεκταςιμότθτα ςτο μζλλον

5. Ευρφτατη ποικιλία λφςεων

Αςφγκριτα Πλεονεκτήματα



Βαφή κορυφαίασ ποιότητασ και 
ευρείασ ποικιλίασ επιλογϊν

• Υπερανκεκτικζσ ποφδρεσ

• Προ-ανοδίωςθ

• Λεία ι τραχιά υφι (structura)

• Εξαρτιματα από διελάςιμο
προφίλ για μζγιςτθ αντοχι 
(αποφυγι ξεφλουδίςματοσ 
όπωσ ςτα χυτά)

6. Επιφανειακή επεξεργαςία
Αντιδιαβρωτική προςταςία

Αςφγκριτα Πλεονεκτήματα



Συςκευαςία ςε παλζτα ανά 
είδοσ προφίλ για τθν αποφυγι 
χτυπθμάτων.

Τοποκετθμζνο το ςφνολο των 
εξαρτθμάτων ςτα αντίςτοιχα 
προφίλ.

Ταχφτατθ διαδικαςία 
τοποκζτθςθσ με περιοριςμζνα 
εργαλεία.

Προ ρυκμιςμζνο μοτζρ για 
αποφυγι λακϊν.

7. Παράδοςη - Σοποθζτηςη

Αςφγκριτα Πλεονεκτήματα



ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ



1. Στερεϊνουμε τα αγκφρια και 
τοποκετοφμε τισ κολόνεσ

Θα πρζπει να ζχετε τισ λαπάτςεσ
ςε οριηόντιο εντελϊσ επίπεδο.



2. Συνδζουμε τισ τραβζρςεσ με τισ 
κολόνεσ χρθςιμοποιϊντασ τουσ 
ςυνδζςμουσ-γάντηουσ



3. Συνδζουμε και τισ άλλεσ δφο 
τραβζρςεσ προςζχοντασ να μθν 
χακεί θ κακετότθτα των κολόνων



4. Τοποκετοφμε τα εξαρτιματα - καπάκια 
τθσ κολόνασ



5. Τοποκετοφμε τισ 3 τάπεσ κολόνασ. Στθν 
4θ κολόνα γίνεται θ ςφνδεςθ του 
καλωδίου του μοτζρ και κατόπιν 
τοποκετείται τθν τάπα.



6. Συνδζουμε ςτο προφίλ U τισ 
τερματικζσ (ςτακερζσ) περςίδεσ



7. Συνδζουμε το προφίλ-καπάκι ςτισ 
τραβζρςεσ που είναι παράλλθλεσ με τισ 
περςίδεσ



8.  Τοποκετοφμε τισ τάπεσ πολυαμιδίου
ςτουσ 2 οδθγοφσ .



9.  Τοποκετοφμε τθν περςίδα κίνθςθσ θ 
οποία περιζχει μοτζρ και μειωτιρα



10. Συνδζουμε τισ ειδικζσ τάπεσ ςτισ 
περςίδεσ



11. Τοποκετοφμε το ςφνολο των 
περςίδων



12. Τοποκετοφμε τον άνω οδθγό και 
τον αςφαλίηουμε με βίδεσ.



13. Τοποκετοφμε το καπάκι του άνω οδθγοφ.



14. Συνδζουμε τθν ντίηα με τισ περςίδεσ



15.  Τοποκετοφμε τα καπάκια τθσ ντίηασ.



16. Σφνδεςθ θλεκτρολογικϊν 
ςτοιχείων και προγραμματιςμόσ 
περιςτροφισ



ΕΡΓΑ











ΣΑΘΕΡΕ ΠΕΡΓΟΛΕ



“Creta”



“Naxos”



“Corfu”



Ευρφτατη ποικιλία ανταγωνιςτικϊν 
λφςεων για κάθε ανάγκη

• “CRETA” (minimal)

• “NAXOS ” (παραδοςιακό)

• “CORFU” (μοντζρνο)

Αυτοςτθριηόμενθ, γωνιακι, 
πολλαπλι, επιτοίχια

Πανιά για οριηόντια ι κάκετθ 
ςκίαςθ, γυαλί, πολυκαρβονικά, 
ςτακερά και ςυρόμενα παντηοφρια,
deck, φωτιςμόσ, ςυνδυαςμόσ με 
κινθτζσ, κ.α.

Αςφγκριτα Πλεονεκτιματα



Καταςκευζσ υψηλήσ 
αιςθητικήσ και minimal 
ςχεδιαςμοφ

• απόλυτα minimal 
ςχεδιαςμόσ με κακαρζσ 
γραμμζσ και επίπεδεσ 
επιφάνειεσ

• μθ εμφανι ςθμεία 
ςφνδεςθσ

Αςφγκριτα Πλεονεκτιματα



Κορυφαία ςτιβαρότητα & 
μεγάλεσ διαςτάςεισ

Για αντοχι ςε υψθλζσ 
ανεμοπιζςεισ και δονιςεισ

Για να επιτρζπει ιδιαίτερα 
πολφ μεγάλεσ διαςτάςεισ 

CRETA & CORFU 4.8x6.0m

NAXOS 5.0x5.0m

Πλεονεκτιματα



Ευκολία και ταχφτητα 
καταςκευήσ

Ευκολότερθ καταςκευι, με το 
90% τθσ εργαςίασ να γίνεται 
ςτο καταςκευαςτικό με απλό 
εξοπλιςμό

Αδιαμφιςβήτητα η πιο εφκολη 
και πιο γρήγορη τοποθζτηςη 
πζργκολασ με ςταθερή ςκίαςη 

(και χωρίσ γερανό)

Πλεονεκτιματα



Κορυφαία ποιότητα

Κορυφαία ποιότθτα 
επιφανειακισ επεξεργαςίασ 
(και τα μθ εμφανι εξαρτιματα 
ανοδιϊνονται)

Το ςφνολο των εξαρτθμάτων 
είναι προϊόν διζλαςθσ για να 
αντζχουν περιςςότερο και να 
μθν ξεκωριάηουν ι 
ξεφλουδίηουν 

Πλεονεκτιματα





“Creta”
Εγκατάςταςθ





ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α


