Täydellinen
aurinkosuoja
terassille
Kaikille on tuttu tilanne, jolloin
tulisi nauttia kesästä mutta ainut
toiveesi on päästä varjoon.
Sateen yllättäessä on taas pakko
vetäytyä sisätiloihin.
Satoi tai paistoi, Pergolinen alla
nautit ulkoilmasta säällä kuin säällä.
Pergoline terassimarkiisi ulkotilojen
kattamiseen, runko edestä
tukevasti maahan tuettuna.

Taattua Apollo laatua
Kuten kaikki markiisimme, myös
Pergoline on CE testattu. Korkea laatu
ja korroosion kestävät osat takaavat
pitkäikäisen tuotteen (5-vuoden takuu).

Maksimimitat
Jos Pergolinen maksimimitat eivät
riitä, tilaa markiisi sarjaankytkettynä,
jolloin kaksiosaisena markiisina
katos kattaa jopa 8m.
Yksittäismarkiisina: 5 x 7 m x 3 m
Sarjaankytkettynä: 8 x 7 x 3 m

Vinkki! Lisää ulottumaa
Auringon paistaessa matalalta
parhaan suojan saat valitsemalla
ohjauskiskoihin riittävästi lisäpituutta (1200 mm).
Näin saat terassillesi lisää varjoisaa
alaa, riippumatta auringon korkeudesta.

Asennus ja
käyttö

asennus seinään

Pergoline asennetaan
seinään tai kattoon.
Runko edestä tuetaan
pylväsprofiililla.
Ei tarvitse erillistä
alusrakennetta.
Käytettävissä moottorilla,
joko katkaisimella tai helposti
kaukosäätimellä.
Ohjattavissa myös HomeControljärjestelmällä.
Vinkki! Suojaa ja mukavuutta automatiikalla
Tuuli- ja aurinkoautomatiikalla markiisi varjostaa ja
viilentää säästäen energiaa, vaikket olisi itse paikalla!
Menetelmän ansiosta et ole itse kaiken aikaa sään
armoilla, vaan automatiikka suojaa katetut
tilasi itsestään.

asennus kattoon

Vinkki! Valo ja lämmitinprofiili
Markiisiin liitetyn valo - infrapunalämmittimen ansiosta nautit
terassistasi pitkälle syksyn pimeneviin
iltoihin.
Lämmin ja valoisa terassi tai parveke
houkuttelee viipymään ulkona
päivän - tai vuoden ajasta riippumatta.

pylväsprofiili

Pergoline on kattava ja tukeva markiisi
myös ravintoloiden verannoille.
Pylväsprofiilit antavat aurinkosuojalle
vakautta ja tukea.

Vinkki! Printattava kangas
Voit halutessasi valita markiisikankaan
printattuna, jolloin saat yrityksellesi
lisää näkyvyyttä ja mainontaa.
Loistava esimerkiksi ravintoloiden
katunäkyvyyteen.

Vinkki! Vesikourut
Vakiona profiiliin integroitu sadevesiohjausjärjestelmä, joka suojaa sinua ja
terassia kevyeltä sateelta. Sivuprofiileihin
sijoitetut vesikourut ohjaavat sadeveden
pois markiisikankaalta.

Kankaat
Apollo Akryylikangas
Markiisikangas on näkyvin osa markiisia. Se suojaa, pitää
loitolla häikäisevän valon, varjostaa, luo tunnelman ja koristaa
ympäristöä. Kangas on tunnelmaelementti ja antaa
henkilökohtaisen hyvänolontunteen. Kankaan luoma tunnelma
riippuu väreistä, mallista ja kankaan valonsuodattamisesta.
Inspiroidu ja löydä nautinnollinen viihtyisä elämä kankaiden
väreistä. Säänkestävät Apollo akryylikankaat kattavat
noin 150 eri kuosia.
Apollo-akryylikankaat suojaavat UV-säteiltä, vähentäen
auringon haitallisia säteitä. Kaikilla akryylikankaillamme on
UV-suojakerroin 40 - 80.
Kankaan kuidussa on TEXgard Easy Clean® - käsittely,
jonka ansiosta kangas on vettä ja likaa hylkivä.
Kankaana käytetään 100% kuituvärjättyä akryyliä, joka on
tarkoitettu ulkokäyttöön. Kuituvärjäyksen ansiosta kankaan
värit eivät muutu.
Apollon akryylikangas on turvallinen tekstiili,
joka täyttää Ökö-Tex standardin
mukaiset vaatimukset.

Soltis®
Soltis® kankaat estävät tehokkaasti kuuman ilman
leviämisen sisätiloihin. Soltis® hengittää, mutta on
erinomainen lämmöntorjuja - säästäen energiaa.
Soltis®-tekstiilit suodattavat ja säätelevät luonnonvalon määrää.
Ne estävät tehokkaasti häikäisyä ja kuumuutta,
mutta säilyttävät näkymän sisältä ulos.
Soltis® takaa erinomaisen kestävyyden toistuvassa
käytössä, säässä kuin säässä.
Saatavana yli 90 värivaihtoehtoa.

Rungon värit
Markiisirunko saatavana kaikissa
RAL - sävykartan väreissä.
Rungon vakioväri valkea, RAL 9016.

