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Алуминиеви Перголи 
 

      С иновативния си дизайн и отлична структурна здравина Перголите са 
идеалното допълнение за всички съвременни архитектурни решения създавайки 
несравним естетически ефект. 

         

Стара селска къща, модерна мансарда, планинска хижа, мезонет, градски 
апартамент, фермерска къща или къща на плажа... Всеки дом има душа, всяка 
тераса или градина, има своите особенности: едно да бъде подчертано, друго да 
бъде запазено, трето да бъде развито и допълнено. 

         

Нашите Перголи се отличават с изключителен дизайн и перфектно 
подхождат на всякакъв вид строителство и интериор. Техният изчистен дизайн 
се интегрира с всички изисквания за функционалност и добър вкус. 

Увеличете използваната жилищна или търговска площ – за всяко 
пространство проектираме и създаваме цялостни решения за максимално 
използване на откритите градини и тераси. Добавяйки водосточни тръби, 
напълно вградени в структурата, външни стени от стъкло или ветроупорни 
завеси, осветление и отопление това пространство вече може да се използва през 
цялата година. 



Благодарение на модулна структура на Перголите могат да се покриват 
големи площи без да са необходими междинни колони, да се свързват закрити и 
открити пространства. 
 

 
 

Предлагаме 5 вида алуминиеви перголи. 
 

Перголи с платнище от Блок аут мемрана: 
 

1 и 2.  Пергола Стандарт и Стандарт Плюс – 3 години гаранция 
 

Пергола Стандарт представлява качеството и опита, които са характерни за нашата 
компания. Пергола Стандарт е изцяло изработена от алуминий, тя е сгъваема и 
осигурява безопасност и издръжливост, тъй като тя е тествана при екстремни 
атмосферни условия като силни ветрове, дъжд и излагането на лятното слънце. Това е 
идеалното решение за покриване на големи професионални терени и жилищни площи, 
но също така и области с особени форми като трапец и ромб. Управлението е лесно с 
помощта на дистанционното управление и мотор. Ние силно препоръчваме пергола 
Стандарт за покриване на Вашата тераса. 

 
Конструкция на пергола Стандарт и Стандарт плюс 
- пергола Стандарт - алуминиева конструкция с водачи 120 mm х 60 мм, във водачите 
е монтирано управлението на перголите( отварянето и затварянето); 
- пергола Стандарт Плюс - алуминиева конструкция с водачи 160 mm х 60 мм, във 
водачите е монтирано управлението на перголите( отварянето и затварянето); 
- цвят на конструкцията - светла слонова кост (RAL 1013) или бял (RAL 9016), 
възможни са и други цветове по RAL, като за тях се доплаща; 

  
 
Носеща конструкция на пергола Стандарт 
- алуминиеви Стандартни колони прахово боядисани по RAL със сечение120х60 [мм]; 
- алуминиеви Усилени колони прахово боядисани по RAL със сечение 120х80 [мм]; 
- стоманени колони горещо поцинковани и прахово боядисани по RAL със сечение 
120х60 [мм]; 
- стоманена носеща конструкция горещо поцинкована и прахово боядисана по RAL. 
 
Платнище на перголата 
- платнището е изработено от ПВЦ блок аут мембрана от водещата група Сатлер  
Австрия, това е трислоен напълно водоустойчив и непрозрачен текстил за защита от 
ултравиолетовите лъчи; 
- платнището е едно и покрива цялата пергола; 
- цвят на платнището - светла слонова кост (RAL 1013), бяло (RAL 9016), пастелно син 
(RAL 5024), пастелно бежов (Ral 1019) и светло сив (RAL 9018). 
 



    
 

  
 
Размери на пергола Стандарт 
- Максимална широчина – 16 метра; 
- Максимална издаденост – 10 метра; 
- Чрез стоманена конструкция и две насрещни перголи се получава конструкция с 
Двускатен Покрив , така се засенчва площ с максимални размери 16х20 метра. 
 
Размери на пергола Стандарт Плюс 
- Максимална широчина – 16 метра; 
- Максимална издаденост без междинни колони – 6  метра; 
- Максимална издаденост с междинни колони – 10  метра; 
- Чрез стоманена конструкция и две насрещни перголи се получава конструкция с 
Двускатен Покрив , така се засенчва площ с максимални размери 16х20 метра. 
 
Управление на перголата - автоматично 
- управление с мотор и дистанционно от компания номер 1 в света - Сомфи Франция; 
- 5 години гаранция на автоматиката Сомфи. 
 
Качества на перголата Стандарт 
- перголата Стандарт е перфектното решение за големи тераси; 
- в затворено положение цялата тераса е открита; 
- издържа на много силен вятър и дъжд; 
- пергола Стандарт не се препоръчва за защита от сняг по дебел от 10 см; 
- пергола Стандарт  Усилена не се препоръчва за защита от сняг по дебел от 30 см; 
- произход на перголата -  Гърция. 
 
Забележка 

Разликата в пергола Стандарт и Стандарт Плюс е в размера на водача.  
Водача на пергола Стандарт Плюс е по-масивен това я прави по-здрава. 
Останалите параметри са еднакви. 
 
Полезни допълнителни модули за всички перголи  
- стоманена конструкция за монтаж на две насрещни перголи;  
- между колоните на перголата  може да се монтират прозрачни вероупорни завеси; 
- пред колоните на перголата  може да се монтира стена от подвижни стъклени врати; 
- усилени алуминиеви колони за носещата конструкция на перголата; 
- водосточни тръби за отвеждане на дъждовната вода скрити в усилените алуминиеви 
колони; 
- под основното платнището може да се монтира второ платнище Балон с декоративна 
цел. Така между двете платнища се получава въздушна възглавница осигуряваща 
допълнителна прохлада и комфорт; 



- отопление с дистанционно управление; 
- осветление с дистанционно управление; 
- охлаждане с водна мъгла. 
 
Снимки  на пергола Стандарт, Стандарт усилена и допълнителни модули 
 
 
Отворена пергола Стандарт 

 
 
 
 
Отворена пергола Стандарт 

 
 
 



 
 
 
Частично затворена пергола Стандарт 

 
 
 
Затворена пергола Стандарт. 3 броя  монтирани на стоманена конструкция. 

 
 
 



Алуминиева стандартена колона със сечение120х60 [мм] 

 
 
 
 
Улук и алуминиеви Усилени колони със сечение 120х80 [мм]. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Улук и Усилени алуминиеви колони. 

 
 
Осветление и отопление на пространството под перголата от Сомфи. 

 
 
 
 
 
 
Осветление на пространството под перголата. 

 
 
 



Ветроупорни завеси монтирани между краката на перголата. 

 
 
 
 
Ветроупорни завеси монтирани между краката на перголата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прозрачни стени изградени от плъзгащи се стъклени врати. 

 
 
 
 
 
Прозрачни стени изградени от плъзгащи се стъклени врати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Охлаждане с водна мъгла. 

 
 
 
 
 
Охлаждане с водна мъгла. 

 
 
 
 
 
 



3. Пергола Вива – 3 години гаранция 
 
Пергола Вива е новост в професионалните тенти. Тази патентована система на 

сгъваема пергола представлява идеалното решение за професионални пространства, 
като осигурява покритие на голями площи. 
       Високият технически стандарт на този пергола я правят уникална, като иновативна 
система за покриване, която позволява нейното поставяне на всяка съществуваща 
равнинна структура.   

 
Конструкция на пергола ВИВА 
- алуминиева конструкция с водачи 120 mm х 60 мм, във водачите е монтирано 
управлението на перголите( отварянето и затварянето); 
- цвят на конструкцията - светла слонова кост (RAL 1013) или бял (RAL 9016), 
възможни са и други цветове по RAL, като за тях се доплаща; 

  
 
Носеща конструкция на пергола ВИВА 
- алуминиеви Стандартни колони прахово боядисани по RAL със сечение120х60 [мм]; 
- алуминиеви Усилени колони прахово боядисани по RAL със сечение 120х80 [мм]; 
- стоманени колони горещо поцинковани и прахово боядисани по RAL със сечение 
120х60 [мм]; 
- стоманена носеща конструкция горещо поцинкована и прахово боядисана по RAL. 
 
Платнището на перголата е над водачите 
- платнището е изработено от ПВЦ блок аут мембрана от Сатлер  Австрия, това е 
трислоен напълно водоустойчив и непрозрачен текстил за защита от ултравиолетовите 
лъчи; 
- платнището е едно и покрива цялата пергола; 
- платнището се монтира над водачите; 
- цвят на платнището - светла слонова кост (RAL 1013), бяло (RAL 9016), пастелно син 
(RAL 5024), пастелно бежов (Ral 1019) и светло сив (RAL 9018). 
 

    
 

  
 
 
 
 



Размери на пергола Вива 
- Максимална широчина – 16 метра; 
- Максимална издаденост без междинни колони – 6  метра; 
- Максимална издаденост с междинни колони – 10  метра; 
- Чрез стоманена конструкция и две насрещни перголи се получава конструкция с 
Двускатен Покрив , така се засенчва площ с максимални размери 16х20 метра. 
 
Управление на перголата - автоматично 
- управление с мотор и дистанционно от Сомфи Франция; 
- 5 години гаранция на автоматиката Сомфи. 
 
Качества на перголата Вива 
- перголата Вива е перфектното решение за големи тераси; 
- издържа на много силен вятър и дъжд; 
- пергола Стандарт не се препоръчва за защита от сняг по дебел от 10 см. 
 
Полезни допълнителни модули за пергола ВИВА 
- стоманена конструкция за монтаж на две насрещни перголи;  
- между колоните на перголата  може да се монтират прозрачни вероупорни завеси; 
- пред колоните на перголата  може да се монтира стена от подвижни стъклени врати; 
- усилени алуминиеви колони за носещата конструкция на перголата; 
- отопление с дистанционно управление; 
- осветление с дистанционно управление; 
- охлаждане с водна мъгла 
 
Снимки  на пергола Вива 
 
Отворена пергола Вива 

 
 
 
 
 



Затворена пергола Вива 

 
 
 
 
Отворена пергола Вива със стандартни алуминиеви крака 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Частично затворена пергола Вива 

 
 
 
Частично затворена пергола Вива 

 
 
 

 
 



Пергола с подвижен алуминиев покрив: 
 

4 и  5. Пергола Олимп  и Олимп Плюс– 3 години гаранция 
Необходимостта за покриване на външни площи, независимо от атмосферните 

условия, ни накара да предложим този нов иновативен продукт с плъзгащ сгъваем 
покрив. Предпазва от неблагоприятни атмосферни условия, дъжд, снеговалеж и силен 
вятър. Перголата Олимп е с електрически моторизирани ламели с частично или пълно 
отваряне и накланяне. Създадена с особено внимание върху качество, издръжливост и 
висока естетика, дава възможност за вентилацията на района и пълно засенчване. 
Максималното разстояние между водачите е 2.40 метра и издаденоста е през 0.25 м. 
Пергола Олимп е идеалното решение за всички сезони. 

 
Конструкция на пергола ОЛИМП 
- алуминиева конструкция с водачи 160 mm х 85 мм, във водачите е монтирано 
управлението на ламелите на перголита( отварянето и затварянето); 
- цвят на водачите - светла слонова кост (RAL 1013) или бял (RAL 9016), възможни са и 
други цветове по RAL, като за тях се доплаща; 
Конструкция на пергола ОЛИМП ПЛЮС 
- алуминиева конструкция с водачи 180 mm х 100 мм, във водачите е монтирано 
управлението на ламелите на перголита( отварянето и затварянето); 
- цвят на водачите - светла слонова кост (RAL 1013) или бял (RAL 9016), възможни са и 
други цветове по RAL, като за тях се доплаща; 

  
 

  
 
Носеща конструкция на пергола ОЛИМП 
- алуминиеви Стандартни колони прахово боядисани по RAL със сечение120х60 [мм]; 
- алуминиеви Усилени колони прахово боядисани по RAL със сечение 120х80 [мм]; 
- стоманени колони горещо поцинковани и прахово боядисани по RAL със сечение 
120х60 [мм]; 
- стоманена носеща конструкция горещо поцинкована и прахово боядисана по RAL. 
 
Покрив на перголата 
- покрива е изработен от алуминиеви ламели с широчина 25 см; 
- ламелите са монтирани върху водачите; 
- ламели са разположени успоредно на стената; 
- цвят на ламелите (покрива) - светла слонова кост (RAL 1013), бял (RAL 9016), 
възможни са и други цветове по RAL, като за тях се доплаща. 



   
 
 
Размери на пергола Олимп 
- Максимална широчина – 16 метра; 
- Максимална издаденост – 5  метра през 0.25 метра; 
- Чрез стоманена конструкция и две насрещно свързани перголи се получава 
конструкция с Двускатен Покрив , така се засенчва площ с максимални размери 16х10 
метра; 
- максимално разтояние между водачите на пергола Олимп – 2.40 метра. 
 
Размери на пергола Олимп ПЛЮС 
- Максимална широчина – 16 метра; 
- Максимална издаденост – 6.50  метра през 0.25 метра; 
- Чрез стоманена конструкция и две насрещно свързани перголи се получава 
конструкция с Двускатен Покрив , така се засенчва площ с максимални размери 16х13 
метра; 
- максимално разтояние между водачите на пергола Олимп – 2.40 метра. 
 
Управление на перголата - автоматично 
- управление с мотор и дистанционно от Сомфи Франция; 
- 5 години гаранция на автоматиката Сомфи. 
 
Качества на перголата Олимп 
- перголата Олимп е върховното решение за големи тераси; 
- след отваряне осигурява максимално открито пространство; 
- наклона на ламелите се регулира плавно за шарена сянка и вентилация; 
- издържа на всякакви метереологични условия: вятър, дъжд и сняг; 
- произход на перголата -  Гърция; 
 
Полезни допълнителни модули за пергола Олимп. 
- стоманена конструкция за монтаж на две насрещни перголи;  
- между колоните на перголата  може да се монтират прозрачни вероупорни завеси; 
- пред колоните на перголата  може да се монтира стена от подвижни стъклени врати; 
- усилени алуминиеви колони за носещата конструкция на перголата; 
- отопление с дистанционно управление; 
- осветление с дистанционно управление; 
- охлаждане с водна мъгла. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Снимки  на пергола Олимп 
 
 
 
 
Отворена пергола Олимп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Затворена пергола Олимп. 

 
 
 
 



 
 
 
Затворена пергола Олимп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отворена пергола Олимп. 

 
 
 



Пергола Олимп. 

 
 
 
 
 
 

 
6. Пергола Титан – 5 години гаранция 
Пергола Титан е елегантно и стилно решение за покриване на големи открити 

пространства и  разширяване на жизненото пространство. Предпазва на 100% от 
всякакви метеорологичните условия, вятър, дъжд или сняг. Ламелите се накланят 
фиксират във всяко едно междинно положение. Достатъчно е перголата да се отвори 
само с един сантиметър за получаване на перфектна вентилация, без да се загуби 
защитата от слънчева светлина и дъжд.     

Пергола Титан е иделното съчетание от функционалност, здравина, комфорт и стил. 
 
Конструкция на пергола Титан 
- пергола Титан – алуминиеви водачи 40  mm х 120  мм, във водачите е монтирано 
управлението на ламелите на перголита( отварянето и затварянето); 
- водачите се монтират върху носеща конструкция; 
- всички връзки са от неръждаема стомана; 
- цвят на пергола ТИТАН - слонова кост (RAL 1015) или бял (RAL 9016), възможни са 
и други цветове по RAL, като за тях се доплаща; 

  



 
Покрив на пергола Титан 
- покрива е изработен от алуминиеви ламели с широчина 23  см и се припокриват през 
20 см; 
- тази покрив само се отваря и затваря и прави шарена сянка, той не се прибира; 
- ламелите са монтирани върху водачите; 
- ламели са разположени перпендикулярно  на стената; 
- цвят на ламелите (покрива) - слонова кост (RAL 1015), бял (RAL 9016), възможни са и 
други цветове по RAL, като за тях се доплаща. 
 

   
 
Носеща конструкция на пергола Титан 
- алуминиева носеща конструкция прахово боядисана по RAL; 
- стоманена носеща конструкция горещо поцинкована и прахово боядисана по RAL; 
- носещата конструкция е независима от конструкцията на перголата, конструкцията на 
перголата се монтира върху носещата конструкция; 
 
Размери на пергола Титан 
- Максимална широчина – неограничена през 0.20 метра; 
- Максимална издаденост – 9  метра; 
- Чрез стоманена конструкция и две насрещни перголи се получава конструкция с 
Двускатен Покрив и се засенчва площ с максимални размери неограниченах18 метра; 
- максимално разтояние между колоните на пергола Титан – 3 метра. 
 
 
Управление на перголата - Ръчно 
- пергола Титан е с ръчно управление, управлението на тази пергола е много малък ход 
и поради тази причина е много леко и лесно; 
- също така предлагаме управление с мотор и дистанционно от Сомфи Франция; 
- 5 години гаранция на автоматиката Сомфи. 
 
Качества на перголата Титан 
- перголата Титан е перфектно и солидно решение за поктиване на големи площи; 
- наклона на ламелите се регулира плавно за вентилация и шарена сянка; 
- издържа на всякакви метереологични условия: вятър, дъжд и сняг; 
- произход на перголата -  Гърция. 
 
Полезни допълнителни модули за пергола Титан 
- стоманена конструкция за монтаж на две насрещни перголи;  
- между колоните на перголата  може да се монтират прозрачни вероупорни завеси; 
- пред колоните на перголата може да се монтира панорамно остъкляване; 
- улук за отвеждане на дъждовната вода; 
- отопление с дистанционно управление; 
- осветление с дистанционно управление; 
- охлаждане с водна мъгла. 
 



Снимки  на пергола Титан 
 
Затворена пергола Титан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отворена наполовина пергола Титан. 

 
 
 



 
 
 
Отворена  пергола Титан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отворена  пергола Титан с улук. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Затворена  пергола Титан с неправилна форма. 

 
 
 
 
 
 
8 броя затворени  перголи Титан монтирани на стоманена конструкция. 



 
 
 
 
 
 
 
Отворена  пергола Титан. 

 
 
 
 
 
 
Затворена  пергола Титан. 



 
 
 
 
Отворена  пергола Титан с неправилна форма. 

 
 
 
 
 


