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Taras to przestrzeń na styku domu i ogrodu, w której możemy połączyć zalety obu tych miejsc – wygodę salonu i przyjemność z kontaktu
z naturą. To tutaj przez dużą część roku koncentruje się życie rodzinne
i towarzyskie. Zadaszenia Pergoletty zapewniają idealną ochronę
przed słońcem i deszczem, tworząc komfortową strefę wypoczynku
i pracy na świeżym powietrzu.
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Rozsuwany dach z aluminiowych,
obrotowych lameli

ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGIA,
PERFEKCYJNE
WYKOŃCZENIE
I WYJĄTKOWY DESIGN
Aluminiowe pergole to zaawansowane technologicznie systemy zadaszeń, na które oprócz ascetycznej w formie konstrukcji składa się ruchomy dach, wykonany z obrotowych lameli lub tkaniny PCV, boczne
osłony (materiałowe rolety, szklane, aluminiowe lub drewniane przesuwne panele), oświetlenie (LED, RGB), ogrzewanie na podczerwień
czy nawet nagłośnienie, a wszystko to sterowane za pomocą jednego
pilota.
Pergole idealnie wpisują się w trendy projektowania tarasu jako przestrzeni stanowiącej naturalne przedłużenie salonu – jak on komfortowej i eleganckiej, ale równocześnie umożliwiającej bliski kontakt
z naturą.
Oferują ogromną swobodę aranżacji oraz możliwości indywidualnego
dopasowania rozmiaru, kolorystyki i wyposażenia.

Potrzebujesz inspiracji?
Odwiedź naszą stronę
www.lapergoletta.pl, zobacz aranżacje tarasów z wykorzystaniem pergoli
tarasowych i zaprojektuj swój wymarzony taras z pomocą symulatora 3D.
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MARESOL
MARESOL GRANDE
Pergola MARESOL to podstawowy model, wyposażony w manualnie lub automatycznie sterowany lamelowy dach, pozwalający na swobodne regulowanie dopływu promieni słonecznych (lamele dachowe obracają się wokół własnej osi pod
kątem 135°).
Opcjonalnie: sterowanie manualne
Model w opcji sterowanej manualnie nie może być wyposażony w oświetlenie ani
inne akcesoria wymagające elektryczności. Daje za to możliwość montażu w dowolnym miejscu, również pozbawionym dostępu do prądu.
W pełni automatyczne pergole Maresol i Maresol Grande pozwalają zainstalować boczne
ekrany chroniące od wiatru (tzw. screeny), oświetlenie LED, ogrzewanie czy czujnik deszczu
i śniegu - wszystko to sterowane za pomocą pilota Somfy lub aplikacji w smartfonie.

Cztery ukryte w konstrukcji rynny zapewniają bezpieczne i całkowicie niewidoczne z zewnątrz odprowadzanie wody. Dodatkowe wzmocnienia podstawy podpór
dają możliwość regulacji wysokości w przypadku nierówności podłoża, a opatentowane wzmocnienie narożnika zapewnia konstrukcji wyjątkową stabilność.
Maresol może być montowana jako konstrukcja stojąca samodzielnie
lub wsparta o fasadę budynku.

Odprowadzanie wody z dachu za pomocą
rynienek ukrytych w konstrukcji

MARESOL				MARESOL GRANDE
Obrotowe lamele o szerokości 16 cm

Obrotowe lamele o szerokości 21 cm

Przyciemniane oświetlenie LED RGB
w konstrukcji dachu

Regulowane oświetlenie LED RGB
zintegrowane z lamelami dachowymi
i konstrukcją dachu

Białe oświetlenie LED zintegrowane
z lamelami dachowymi

MAKSYMALNE WYMIARY
1 moduł:
Maresol: 6,04 m x 3,5 m
Maresol Grande: 5,95 m x 4,5 m
6

Standardowe kolory:
Opcjonalnie: boczne materiałowe ekrany
(tzw. screeny), montowane w kasetach pod
ramą

MARESOL - przemyślany, elegancki design
w komfortowej odsłonie
7

OMBRA - prawie nieograniczone możliwości

OMBRA
OMBRA GRANDE
Luksusowy, a zarazem najbardziej wszechstronny model „szyty na miarę” - jego
wymiary możemy dopasować do indywidualnych wymagań co do centymetra,
a kolorystykę wybrać spośród szerokiej palety RAL (200 kolorów). Pozwala na zadaszanie dużych powierzchni, dzięki możliwości łączenia kilku modułów, zarówno
względem długości, jak i szerokości.
W pergoli Ombra i Ombra Grande możemy zainstalować większość z dostępnych		
dodatkowych akcesoriów – boczne ekrany zintegrowane w konstrukcji lub montowane
w osobnej kasecie, oświetlenie LED lub LED RGB, reflektory punktowe typu SPOT, 		
ogrzewanie, czujnik deszczu i śniegu, a wszystko to sterowane za pomocą pilota Somfy
lub aplikacji w smartfonie.

Modele te mogą być montowane jako konstrukcja stojąca samodzielnie lub
wsparta o fasadę budynku.

OMBRA				
OMBRA GRANDE			
									
Obrotowe lamele o szerokości 16 cm
Obrotowe lamele o szerokości 21 cm
									
Regulowane białe oświetlenie LED
Regulowane białe oświetlenie LED
								
zintegrowane z lamelami

MAKSYMALNE WYMIARY
1 moduł:
Ombra: 7 m x 4 m
Ombra Grande: 6 m x 4,5 m

zintegrowane z lamelami

Standardowe kolory:

2 złączone moduły:
6mx6m
2 złączone moduły
+ 2 dodatkowe podpory:
7mx7m
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OMBRA - idealnie dostosowana
do indywidualnych wymagań
Reflektory punktowe LED zintegrowane
z ramą (opcja)

Bezpośrednie oświetlenie LED skierowane
w DÓŁ lub rozproszone oświetlenie LED
skierowane w GÓRĘ w rynnach (opcja)

Zintegrowany ekran ZIP to pionowa roleta,
skutecznie chroniąca przed insektami
i wiatrem
10

Bezpieczne i całkowicie niewidoczne
z zewnątrz odprowadzanie wody za pomocą rynienek, ukrytych w konstrukcji

Dodatkowe profile drzwiowe

Możliwość łączenia modułów

Dach pergoli może być wysunięty do 2 m
(maksymalnie 1/3 powierzchni)
poza kolumnę

Nowoczesny design bez widocznych łączeń
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ALTEA
Pergola ALTEA to najbardziej zaawansowana technicznie konstrukcja o prostym,
ponadczasowym designie. Uzupełniona o bogate wyposażenie dodatkowe pozwala stworzyć na tarasie wyjątkową strefę wypoczynku.
Dach pergoli Altea skonstruowany jest z lameli o kształcie litery S, które mogą
równocześnie obracać się wokół własnej osi (maksymalnie 130°) i rozsuwać,
odsłaniając całkowicie dach. Obie funkcje działają niezależnie i pozwalają na
uzyskanie perfekcyjnego zacienienia. Dach otwiera się z prędkością 1 m na
10 sekund i w pozycji otwartej zajmuje zaledwie 13% powierzchni. Silnik jest
niewidoczny, a jego praca bardzo cicha.

Sterowany za pomocą pilota rozsuwany
dach

Pilot Somfy w zestawie

Zintegrowane ekrany ZIP skutecznie chronią przed wiatrem i nadmiernym słońcem, a oświetlenie (reflektory punktowe, listwy LED w rynnach) umożliwia swobodne korzystanie z zadaszonej przestrzeni po zmroku (dodatkowe wyposażenie).
Altea może być montowana jako konstrukcja stojąca samodzielnie
lub wsparta o fasadę budynku.
ALTEA

Lekkie, ażurowe lamele w kształcie litery S

Obrotowe, ażurowe lamele w kształcie
litery S
Całkowicie rozsuwany dach

MAKSYMALNE WYMIARY
1 moduł:
6mx4m

Standardowe kolory:

Zintegrowane z ramą boczne materiałowe
ekrany skutecznie chronią przed wiatrem
i słońcem (opcja)
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ALTEA - najwyższa jakość i technologia
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LANTANA NEW
Pergola LANTANA NEW to minimalistyczna osłona tarasu, składająca się z aluminiowych profili oraz odpornego na słońce i deszcz dachu, wykonanego z akrylowej
tkaniny, idealnie naciągniętej przy wykorzystaniu technologii ZIP.

LANTANA NEW - minimalistyczna
i skuteczna osłona tarasu

System ZIP utrzymuje tkaninę maksymalnie napiętą dzięki skutecznym mechanizmom naprężeniowym, umieszczonym w bocznych prowadnicach. Idealnie gładka powierzchnia dachu i jego minimalne nachylenie (pod kątem 15°) powoduje,
że woda swobodnie i szybko spływa do rynienki, umieszczonej w przednim profilu
konstrukcji, a następnie jest odprowadzana do gruntu rynnami, ukrytymi w bocznych podporach.

Dowolny stopień otwarcia dachu

Pilot Somfy w zestawie

Dach pergoli skonstruowany jest z najwyższej jakości tkaniny akrylowej o wysokiej
trwałości barw, odpornej na wodę i brud. Dziesiątki kolorów do wyboru dają możliwość dopasowania zadaszenia do każdego tarasu.
Zintegrowane rolety boczne i panele grzewcze (dostępne opcjonalnie) pozwalają
na komfortowe korzystanie z tarasu również przy gorszej pogodzie.
Pergola przeznaczona jest do montażu przy fasadzie budynku.

Oświetlenie LED zintegrowane z ramą

LANTANA NEW
Całkowicie rozsuwany dach, gwarantujący dobre
doświetlenie sąsiadujących pomieszczeń
Oświetlenie LED montowane w ramie, kolumnach
lub dodatkowej belce nośnej dachu

MAKSYMALNE WYMIARY
1 moduł:
6mx5m

Standardowe kolory:

System odprowadzania wody
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IBERIS

IBERIS - perfekcyjne zadaszenie
dużych przestrzeni

Elegancka aluminiowa pergola z wodoodpornym składanym dachem wykonanym
z PVC lub tkaniny akrylowej, który można rozsuwać całkowicie lub częściowo.
Dach, którego minimalny kąt nachylenia wynosi 9 °, jest w stanie wytrzymać wiatr
o prędkości do 100 km/h.
Rynna ukryta we frontowej części konstrukcji zapewnia bezpieczne i całkowicie
niewidoczne z zewnątrz odprowadzanie wody.

Możliwość montażu zintegrowanych ekranów ZIP

Ze względu na maksymalny rozmiar pojedynczego modułu (7 m x 6 m) i możliwość ich łączenia model ten jest idealny do zadaszania dużych tarasów, dzięki czemu doskonale sprawdza się w branży hotelarsko-gastronomicznej.
Pilot Somfy w zestawie

Zintegrowane rolety boczne i panele grzewcze (dostępne opcjonalnie) gwarantują komfort użytkowania również w chłodniejsze dni.
Nastrojowe oświetlenie LED (białe lub RGB) może być umieszczone w profilach
tkaniny lub w ramie.
Pergola może być montowana wyłącznie bezpośrednio przy fasadzie budynku.

Nowoczesny design i najwyższa jakość wykończenia - jednolita płaszczyzna bez widocznych łączeń

IBERIS
Całkowicie rozsuwany dach

MAKSYMALNE WYMIARY
1 moduł:
7mx6m
Istnieje możliwość łączenia
modułów.
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Standardowe kolory:

Dowolny stopień otwarcia dachu
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PERLA
Perla to elegancka aluminiowa pergola z wodoodpornym składanym dachem
z PVC lub tkaniny akrylowej Area+, który można rozsuwać całkowicie lub częściowo, w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych.

PERLA - komfort i bezpieczeństwo
w każdych warunkach

Wszystkie funkcje sterowane za pomocą pilota Somfy lub aplikacji w smartfonie.

Cztery rynny ukryte w konstrukcji zapewniają bezpieczne i całkowicie niewidoczne z zewnątrz odprowadzanie wody.

Dowolny stopień otwarcia dachu

Zintegrowane rolety boczne i panele grzewcze (dostępne opcjonalnie) gwarantują komfort użytkowania również w chłodniejsze dni, a oświetlenie LED (do wyboru
w różnych wariantach) pozwala spędzać czas w przytulnej atmosferze również po
zapadnięciu zmroku.
Całkowicie otwierany wodoodporny dach pozwala na optymalną regulację dostępu światła do tarasu pomieszczeń bezpośrednio do niego przylegających.
Dzięki innowacyjnej konstrukcji dachu, która sprawia, że woda odprowadzana jest na boki, Perla może być montowana bezpośrednio przy fasadzie budynku, bez dodatkowego nachylenia.
Dach w pozycji zamkniętej
PERLA
Całkowicie rozsuwany dach
Oświetlenie LED w profilach tkaniny lub zintegrowane z ramą

MAKSYMALNE WYMIARY
1 moduł:
7mx4m

Standardowe kolory:

2 złączone moduły:
7mx7m

Szeroki wybór kolorów
wodoszczelnej tkaniny
Możliwość montażu zintegrowanych ekranów ZIP
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Korzystaj ze świeżego powietrza
bez względu na pogodę
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Stwórz luksusową strefę wypoczynku
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Ochroń swój taras przed słońcem,
wiatrem i deszczem
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Taras idealnie dopasowany do otoczenia
i Twoich potrzeb
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Połącz komfort salonu z przyjemnością
przebywania na świeżym powietrzu
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AKCESORIA
1. CZUJNIK DESZCZU I ŚNIEGU

1
2

6
3

Chroni taras, nawet podczas nieobecności domowników. Automatycznie zamyka dach pod wpływem pierwszych kropli deszczu, a kiedy
opadom towarzyszy spadek temperatury poniżej 2° C - otwiera całkowicie lamele, by uniknąć gromadzenia się śniegu.
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2. OŚWIETLENIE LED
Dostępne w różnych wariantach oświetlenie LED pozwala stworzyć na
tarasie niepowtarzalną atmosferę i spędzać na nim czas długo po zapadnięciu zmroku.

3. OGRZEWANIE
Panele grzewcze na podczerwień dostępne są w wersji standardowej i
regulowanej za pomocą pilota RTS – ich moc możemy zmieniać, korzystając ze 100%, 80% lub 66% możliwości. Maksymalna wynosi 2000 W.

4. BOCZNE EKRANY
Pionowe materiałowe rolety, wykorzystujące system ZIP, zintegrowane
są z konstrukcją (ukryte w górnej części ramy) lub montowane pod nią
w estetycznych kasetach. Dodatkowo mogą być wyposażone w przejrzyste okna PCV o wysokości 1,21 m, które zapewniają niezakłócony
widok na zewnątrz.
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5. SZKLANE PANELE

6. KOLORYSTYKA

7. WZMOCNIONA PODPORA

Przesuwane poziomo szklane ekrany osłaniające przed wiatrem, deszczem i chłodem.

Pergole standardowo dostępne są w 2 podstawowych kolorach: białym i antracytowym. Istnieje możliwość zamówienia zarówno ramy, jak i lameli dachowych w dowolnym
kolorze spośród ponad 200 kolorów palety RAL.

Dla jeszcze większej stabilności montażu można zastosować dodatkową kotwę podłogową o wymiarach 20 x 20 cm.
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OŚWIETLENIE
We wszystkie rodzajach oświetlenia pergoli wykorzystywane jest
światło LED – o tradycyjnej białej barwie lub kolorowe, RGB.
Dzięki niemu z przestrzeni pod pergolą można korzystać również wieczorami, tworząc różnorodną, zawsze wyjątkową atmosferę.
Rodzaje światła pod pergolą:
Listwy LED zintegrowane z lamelami dachowymi
Listwy LED w profilach tkaniny pokrywającej dach
Listwy LED zintegrowane z ramą
Listwy LED instalowane na rynnach odprowadzających wodę
(światło skierowane ku dołowi lub ku górze)
Reflektory punktowe typu SPOT zintegrowane z ramą
Oświetlenie sterowane jest za pomocą tego samego pilota, którym regulujemy ustawienia dachu, ekranów i ogrzewania.
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SCREENY
Boczne materiałowe rolety, tzw. screeny, osłonią taras przed wiatrem, uciążliwymi insektami i wzrokiem niepowołanych osób.

TKANINA
Tkaniny, z których wykonane są screeny, charakteryzują się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne. Są wodoodporne, blokują promieniowanie słoneczne, zapewniając
komfort termiczny wewnątrz pergoli. Dostępne są w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej.

MONTAŻ
Sposób montażu screenów zależy od konkretnego modelu pergoli. Kaseta z roletą może
być zintegrowana z konstrukcją i całkowicie niewidoczna, wymaga to jednak decyzji już
przy zakupie całego zadaszenia. Druga opcja to kaseta montowana pod górną belką konstrukcji. W tej sytuacji możemy w każdej chwili dokupić i doinstalować screeny do zamontowanej już pergoli. W pozycji zwiniętej rolety w całości (łącznie z dolną listwą) chowają się
w kasecie i są zupełnie niewidoczne z zewnątrz.

ROZMIAR
Dzięki doskonałym parametrom tkaniny ekrany mogą mieć stosunkowo dużą powierzchnię – największa to ok. 13 m2. Maksymalna szerokość wynosi 6 m przy wysokości 2,25 m.
Zastosowany system ZIP sprawia, że nawet przy tak dużej powierzchni tkanina jest bardzo
dobrze napięta.

SZCZELNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Konstrukcja ekranów wykorzystuje system ZIP – tkanina jest mocowana w prowadnicach
za pomocą specjalnego zamka na całej długości boków. Dzięki temu idealnie przylega,
nawet przy silniejszym wietrze, stanowiąc skuteczną barierę dla insektów. Ekrany charakteryzuje 3. klasa odporności na wiatr, co oznacza, że zamontowane w pergoli, w pozycji
zamkniętej swobodnie wytrzymują wiatr o sile 7 stopni w skali Beauforta (ok. 60 km/h).

NIEZAKŁÓCONY WIDOK
Tkaninę, z której wykonywane są screeny, charakteryzuje jednostronna przezierność
– w dzień, będąc wewnątrz pergoli, widzimy teren na zewnątrz, sami nie będąc widziani.
Widoczność możemy dodatkowo poprawić, wyposażając ekrany w przejrzyste okna PVC
o maksymalnej wysokości 1,2 m. Oprócz niezakłóconego widoku na zewnątrz zapewnią
one dobre doświetlenie tarasu, nawet przy całkowicie opuszczonych roletach.

NIE TYLKO POD PERGOLĄ
Screeny doskonale sprawdzają się jako zacieniające rolety zewnętrzne w oknach, zwłaszcza
w przypadku dużych przeszkleń.
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PRZESUWNE PANELE
Innowacyjny system przesuwnych poziomych paneli, które osłonią wnętrze pergoli przed słońcem i wiatrem, zapewniając przytulną, intymną atmosferę.
Szeroki wybór materiałów, z których są wykonywane, pozwala dopasować je idealnie do stylistyki tarasu. W specjalnych poziomych prowadnicach przesuwane są materiałowe ekrany lub różnego typu panele
(szklane, wypełnione drewnianymi żaluzjami itp.).
Zainstalowane w pergoli pomogą uniezależnić nasz odpoczynek na
tarasie od kaprysów pogody.
Szklane panele możemy dodatkowo osłonić pionowymi roletami materiałowymi, skutecznie chroniąc się przed nadmiarem słońca.
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ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
Pilot Somfy w zestawie
Wszystkie funkcje pergoli mogę być obsługiwane za pomocą jednego pilota firmy Somfy, wyposażonego w 16 kanałów. Możemy
zdalnie otwierać i zamykać lamele dachowe, opuszczać i podnosić ekrany przeciwwiatrowe, włączać moduły grzewcze i sterować
oświetleniem LED.
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Nowoczesny design, bez widocznych łączeń

Perfekcyjnie zintegrowane ekrany, prawie
niewidoczne w ramie konstrukcji

Wybór pomiędzy dwiema szerokościami
lameli (16 i 21 cm)

Opatentowane wzmocnienie narożnika,
zapewniające konstrukcji stabilność

Opatentowane listwy LED, zintegrowane
z lamelami

Niewidoczne z zewnątrz wzmocnienie
kolumny, z możliwością regulacji wysokości
- w przypadku nierówności podłoża
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SPOSOBY
MONTAŻU
Pergole to eleganckie, uniwersalne konstrukcje, doskonale wpisujace sie zarówno w tradycyjny styl architektoniczny, jak i w nowoczesną, industrialną zabudowę. Ich montaż uzależniony jest od
indywidualnych warunków otoczenia.
Mogą być montowane przy fasadzie dowolnego budynku, wsparte na 2 lub 4 kolumnach
lub jako samodzielne konstrukcje. Dzięki tej drugiej opcji można je wykorzystywać nie tylko
do osłonięcia tarasu czy balkonu, ale również usytuowanego niezależnie basenu, jacuzzi
czy kuchni na świeżym powietrzu.
Istnieje możliwość łączenia dwóch modułów dachowych, z których każdy obsługiwany jest
niezależnie przez odrębny silnik. Przy większych powierzchniach dachu stosuje się dodatkowe profile wzmacniające.
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Konstrukcja stojąca
samodzielnie.

Konstrukcja montowana przy fasadzie
budynku.

Konstrukcja z wysuniętym dachem.

Moduły połączone
(możliwe łączenie wg
szerokości i długości).

Konstrukcja z dodatkową framugą drzwi.

Konstrukcja z podwójnym dachem.
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WYPOSAŻENIE PERGOLI
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
Lamele

MARESOL

16cm

MARESOL
GRANDE

OMBRA

OMBRA
GRANDE

21cm

16cm

21cm

2

4

4

ALTEA

LANTANA

IBERIS

PERLA

21cm			

Tkanina
Rozsuwany dach
Rynny

2

4

1 od frontu

1 od frontu

4

Samo zadaszenie - bez kolumn pionowych
Montaż przy fasadzie/2 kolumny
Montaż samodzielny/4 kolumny

							

Łączenie modułów względem długości

							

Łączenie modułów względem szerokości
Maksymalny rozmiar/1 elem. dachowy (DxS)

6,04 m x 3,5 m

5,95 m x 4,5m

Maksymalny rozmiar/2 elem. dachowe (DxS)

7 m x 3,5 m
6mx6m

7 m x 4 m / 6 m x 4,5 m

6mx4m

6mx5m

7mx6m

6 m x 6 m			

7mx4m
7mx7m

Strukturalna biel (RAL 9016)
Strukturalny antracyt (RAL 7016)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

MARESOL

MARESOL
GRANDE

OMBRA

OMBRA
GRANDE

ALTEA

LANTANA

IBERIS

PERLA

Kolory RAL
Ekrany zintegrowane
Ekrany modułowe
Sterowanie manualne
Regulowane białe listwy LED / lamele

		
						

w profilach
tkaniny

						

w profilach
tkaniny

Regulowane białe listwy LED / rama
Regulowane listwy LED RGB / lamele

						

Regulowane listwy LED RGB / rama
Reflektory punktowe zintegrowane z ramą
Rozproszone światło LED / w rynnach
skierowane w GÓRĘ/DÓŁ
Bezpośrednie swiatło LED / w rynnach
skierowane w DÓŁ
Czujnik deszczu i/lub śniegu
Panel grzewczy / 2000 W
Framuga drzwiowa
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PERGOLETTA
SUN&SHADOW
Stwórz komfortową przestrzeń, doskonale dostosowaną do Twoich
potrzeb, i ciesz się wypoczynkiem na świeżym powietrzu w idealnych
warunkach, o każdej porze dnia.
Innowacyjność
Nasze pergole, projektowane w parku technologicznym belgijskiej firmy BRUSTOR, to najnowocześniejsze zadaszenia tarasowe dostępne na rynku. Gwarantują komfortowy wypoczynek i bezpieczne użytkowanie przez lata.

Najwyższa jakość
Stabilna aluminiowa konstrukcja, rozsuwany dach z obrotowych lameli lub ognioodpornej
tkaniny PVC, boczne osłony, oświetlenie, ogrzewanie – wszystkie elementy pergoli produkowane są w Europie i poddawane wymagającym testom (m.in. na odporność na porywisty
wiatr).

Spersonalizowane rozwiązania
Każda pergola może być inna! W naszej ofercie znajduje się szeroka gama modeli, dostępnych w ponad 200 kolorach palety RAL, z bogatym, indywidualnie dobieranym wyposażeniem dodatkowym.

Kompleksowa obsługa
Gwarantujemy kompleksowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie realizacji projektu
(pomiar, dobór produktów, wycena, montaż). Po jego zakończeniu oferujemy również opiekę posprzedażową.

Profesjonalizm
Nasze ekipy montażowe to zaufani, odpowiedzialni ludzie, z którymi współpracujemy od
lat, certyfikowani specjaliści o wysokich kwalifikacjach i kulturze osobistej. Lubimy trudne
wyzwania – realizacja skomplikowanych projektów pozwala nam się wykazać kreatywnością i profesjonalizmem.

Nasze pergole są objęte gwarancją producenta:
5 lat - elementy konstrukcyjne
3 lata - elektronika
2 lata - oświetlenie i ogrzewanie
ZAPRASZAMY DO SHOWROOMU
I SALONU SPRZEDAŻY W WARSZAWIE:
Aleja Rzeczypospolitej 31
02-972 Warszawa (Wilanów)
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la

SUN & SHADOW

SHOWROOM
02-972 Warszawa (Wilanów)
Aleja Rzeczypospolitej 31
biuro@lapergoletta.pl
www.lapergoletta.pl
www.fb.com/pergolettapl
+48 519 432 169
+48 501 722 242

