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INFORMACJA O PRODUKCIE
Pergole stosowane są głównie jako osłona w obiektach komercyjnych tj.ogródkach przy
restauracjach i kawiarniach oraz hotelach. Jednakże ostatnie upalne lata spowodowały, że coraz
częściej spotykamy się z zainteresowaniem tym produktem płynącym również ze strony Klienta
indywidualnego.
Pergola daje możliwość zwiększenia powierzchni użytkowej lokalu zapewniając ochronę
przed słońcem i lekkim deszczem. Konstrukcja pergoli składana jest przy użyciu stabilnych elementów,
tworzących jedną całość. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie ponieważ konstrukcje możemy
rozłożyć w dowolnym momencie.
Dla pełnego komfortu ścianki boczne i czołowe Pergoli możemy doposażyć w ochronę przed
słońcem również wówczas, gdy kąt padania promieni słonecznych jest mały. Takie osłony boczne
mogą być wykonane z tkaniny stałej lub zwijane. Istnieje możliwość zastosowania napędu ręcznego
z korbą.
Zastosowanie Pergoli nie tylko zwiększa powierzchnie użytkową lokali ale również zapewnia
unikalną atmosferę intymności i niepowtarzalności na posesjach prywatnych.

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Montaż
Wysięg maksymalny
Szerokość maksymalna
Zadaszenie
Klasa wiatrowa
Konstrukcja
Kąt pochyłu
Poszycia
Napęd
Gwarancja

do ściany, sufitu lub krokwi (w zależności od modelu)
6,00m
3,50m
stałe
klasa 3 odporności wiatrowej (do 49 km/h) dla wszystkich wymiarów
aluminiowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo
5°- 20°
tkanina akrylowa, tkanina PVC, system Veranda lub Sunbreaker
napęd firmy Zegar
24 miesiące

SUGEROWANE CENY SYSTEMU PERGOLI FIRMY ZEGAR
szerokość
2,00 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m
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3,00 m
2,750 zł
2,850 zł
2 950 zł
3 050 zł
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3,50 m
2 850 zł
3 000 zł
3 100 zł
3 200 zł

Długość
4,00 m
3 050 zł
3 150 zł
3 250 zł
3 350 zł

5,00 m
3 250 zł
3 420 zl
3 550 zł
3 670 zł

6,00 m
3 460 zł
3 650 zł
3 750 zł
3 870 zł

PERGOLA - instrukcja montażu
INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 1. Umieść zaczepy w elementach konstrukcyjnych po obydwu przeciwległych stronach.

KROK 2. Przykręć śrubami element mocujący do tylnej belki konstrukcji.
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KROK 3. Na zaczepach po obydwu przeciwległych stronach osadź elementy konstrukcyjne z pięcioma
tulejkami mocującymi po każdej stronie. [zobacz film]

KROK 4. Upewnij się, że obydwie boczne oraz tylna belka konstrukcyjna przylegają ściśle do ramy.

KROK 5. Osadź element mocujący rolkę tkaniny. [zobacz film]
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KROK 6. Dokręć śruby blokujące rurę teleskopową na żądaną długość i załóż maskownicę.

KROK 7 - opcja A. W przypadku z korzystania z ręcznego napędu, zamocuj drążek z korbą do
manualnej obsługi pergoli. [zobacz film]
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KROK 7 - opcja B. W przypadku z korzystania z automatycznego napędu, należy zamontować go w
listwie na tylnej ściance konstrukcji, pod maskownicą.

KROK 8. Zamocuj pojedyncze panele z tkaniną, korzystając z 10 tulejek, po 5 na każdej stronie.
[zobacz film]

KROK 9. Krawędź tkaniny zaczep przy pomocy rzepu na tylnej belce konstrukcji pod kasetą.
[zobacz film]
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KROK 10. Korzystając z napędu manualnego (korba) lub automatycznego (silnik) rozwiń panele z
tkaniną. [zobacz film 1 - napęd manualny] [zobacz film 2 - napęd automatyczny]

KROK 11 (opcja). Można dodatkowo zamontować osłony boczne, np. podwieszane.
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Firma ZEGAR
ul. Prostopadła 13 b, 33-100 Tarnów
tel. (14) 621 58 13
faks (14) 621 07 07
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Centrum Karniszy EGO
Warszawa, ul. Połczyńska 93
tel. (22) 666 24 08
faks (22) 666 49 98

