
PERGOLE



Pergola Bioklimatyczna PERGOLA IZI 

IZI; przełom technologiczny 
Rolety.com technologiczny prezentuje swój zupełnie nowy model, stylową i innowacyjną PERGOLĘ IZI. Ich bioklimatyczna struktura gwarantuje 
naturalny komfort o każdej porze roku. Smukła konstrukcja nadaje jej lekki i elegancki desing. Dotyczy to również rozsuwanych lameli, które 
jednocześnie pozwalają na optymalną regulację promieni słonecznych. Maksymalne wymiary 4000 mm szer. x 560 cm wysięg.
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Pergola IZI chroni przed 
promieniami UV, umożliwiając 
jednocześnie dobrą cyrkulację 
powietrza. 
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Wykonane z tłoczonego aluminium 
lakierowane techniką proszkową

Standardowy 
kolor konstrukcji

Białe oświetlenie LED (standard)
Kolorowe oświetlenie RGB na krawędziach (na 
zapytanie)
Dach pergoli sterowany jest standardowo za pomocą 
pilota, dzięki któremu można ustawić lamele pod 
dowolnym kątem nachylenia, a także zamknąć i 
otworzyć zadaszenie. 

Napęd, elektryczny lub ręczny
Napęd elektryczny (standard) silnik radiowy io SOMFY 
Napęd ręczny: za pomocą korby 

Standardowy
kolor lamel

Kolory i struktura
Prosty lub oryginalny, dopasuj kolory 
konstrukcji i lamel według własnego gustu.

Reguluje cyrkulację powietrza oraz 
chroni przed nadmiernym 
nagrzaniem się promieniami 
słonecznymi.

Słupki z ekstrudowanego aluminium 160 x 99 mm.
Wysokość standardowa 2,60 m.
Belki boczne wykonane z ekstrudowanego aluminium 90 
x 225 mm.
Profile rynnowe wykonane z ekstrudowanego aluminium 
zapewniające odprowadzanie wody. 

Regulują dopływ światła i chronią 
przed lekkim deszczem



EKSKLUZYWNA!! PERGOLA Z ROZSUWANYM DACHEM

OPE� , OPE� ,
Pergola z obrotowymi i przesuwnymi lamelami.
Rolety.com rozszerza swoją ofertę o pergolę OPEN z obrotowymi i przesuwnymi 
lamelami. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu dodatkowego silnika. Posiadamy 
zarówno system z przesuwnymi lamelami w jedną stronę OPEN R, jak i również 
wysuwane lamele w obie strony OPEN R2. Taka możliwość pozwala zniwelować 
zaciemnienie tarasu. Maksymalne wymiary jednego modułu 
5200 x 4000 mm. (Wykonanie większych powierzchni jest możliwość przez 
połączenie modułów).

Pergola bioklimatyczna OPEN z obrotowymi lamelami.
Pergola bioklimatyczna OPEN można użytkować we wszystkich warunkach 
atmosferycznych. Chroni nas przed słońcem i deszczem oraz optymalizuje 
cyrkulację powietrza. Obracane lamele do 160° umożliwiają regulacje padania 
światła do tarasu. Nasz produkt można wyposażyć w system odprowadzania 
wody w postaci rynien znajdujących się w pionowych słupkach pergoli.

Wyjątkowa konstrukcja! Otwieranie lamel po łuku

Emanuje elegancją i lekkością, łączy w sobie funkcjonalność, stabilność 
i ultranowoczesny design mieszkalny, oferując w ten sposób 100% przyjemność 
na świeżym powietrzu. System ten dostępny jest z przezroczystymi elementami 
przesuwnymi, istnieje również możliwość łączenia kilku kolorów.



PERGOLA BIOKLIMATYCZNA

OPE� 

Otwieranie równoległe I OPE� Otwieranie prostopadłe! OPE� 

OPE� 

Otwieranie równoległe I OPE� Otwieranie prostopadłe I OPE� 

PERGOLA OPEN

Wyposażenie OPEN 
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Oświetlenie LED białe i RGB  
Dzięki zdalnie sterowanym i równomiernym oświetleniem tarasu, możecie 
Państwo spędzać w nim niezapomniane chwile.

Słupki OPEN 
Przemyślane rozwiązanie dzięki słupkom o szerokości 140 mm x 140 
mm i wysokości 2715 mm z wytłaczanego aluminium, które są w pełni 
zintegrowane z profilami, pozwalając nam uzyskać niewidoczne 
połączenie śrubowe.

Kolory i struktura
Wybierz jeden z trzech standardowych kolorów lub dowolny kolor 
RAL. Dopasuj kolor konstrukcji i lamel według własnego uznania. 

Technologia « � » 
Technologia R pozwala na regulowanie ilości wpadającego światła.   
Dzięki naszemu nowo opracowanemu systemowi lamele można zarówno 
obracać, jak i przesuwać na bok.
. 

Zastosowanie dwóch silników 
Pergola Open R®  jest wyposażona w dwa silniki. Oznacza to, że lamele 
można zarówno obracać, jak i przesuwać przy użyciu pilota. 

Dodatkowe opcje 

Zaprojektuj własną pergolę do swoich potrzeb, korzystając z wielu opcji, 
np. stosując boczne szklane ściany lub pionowe markizy oraz obrotowe 
lamele „Protect Lames”. 



PERGOLA NEO LUB NEO+ PERGOLA Z TKANINĄ MARKIZOWĄ

NEO, stylowy i oryginalny 
System NEO to hybryda  pergoli aluminiowej i materiałowej. Takie rozwiązanie zapewnia doskonałą ochronę przeciwsłoneczną oraz znakomitą 
cyrkulacje powietrza. Pergola NEO wyposażona jest w wytrzymałą aluminiową konstrukcję oraz elektrycznie zasilaną markizę. Pergola NEO 
dostępna jest w dwóch wersjach:
: 
NEO: można połączyć do 4 modułów, zakończone profilem obciążającym. 
NEO+: Dodatkowy wysięg 500 mm przez 4 stałe lamele aluminiowe.

Konstrukcja
Stylowa kaseta markizy wykonana z 
ekstrudowanego aluminium. Szczególnie 
nadaje się do dużych tarasów, ze stałym 
systemem naciągania i zaślepkami.

System NEO
Można połączyć do 4 modułów. 

Tkanina
Marquises oferuje szeroką gamę tkanin. 

System NEO+ 
Dodatkowo wyposażony w 4 stałe 
moduły 

Ochrona przed słońcem
Do 95 % mniej oślepienia oraz nagrzania się tarasu

Dostępne wymiary
Model NEO: maksymalna szerokość do 4,5 m.
Maksymalny wysięg do 4 m i maksymalna powierzchnia 
do 18 m2.
Model NEO+: maksymalny wysięg do 4,5 m
i maksymalna powierzchnia do 20 m2.

Sterowanie radiowe IO 
Sterowanie radiowe gwarantuje  komfort i możliwość 
zatrzymania w dowolnym momencie markizę. 

Standardowe odcienie 
RAL 9016 - 9006 - 1015 - 8019 
FS 7016 
Możliwe inne odcienie. 
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Pergola OPEN z oświetleniem  
Oświetlenie z możliwością zaciemnienia 
w lamelkach. Opcjonalnie oświetlenie 
RGB można zintegrować z poprzeczkami 
zewnętrznymi.

Oświetlenie pergoli IZI 
Wyposażenie standardowe: dwie taśmy 
LED  w podłużnych lamelach.
Wyposażenie opcjonalne: dwie 
dodatkowe taśmy LED w poprzeczkach
Oświetlenie pergoli dostępne jest również 
w wersji z regulacją światła.
Opcjonalnie dostępne są również 
kolorowe diody LED RGB.

Zintegrowane ogrzewanie
Korzystaj z uroków tarasu późnymi 
wieczorami dzięki zastosowaniu 
pomienników ciepła. Grzałka 
zintegrowana jest z naszą pergolą
i sterowana za pomocą pilota.

Sterowanie WLAN 
Ciesz się maksymalnym komfortem, 
sterując swoją pergolę przez Wi-Fi za 
pomocą smartfona, tabletu lub 
komputera. 

Tkaniny markizowe 
Oferujemy bardzo szeroką gamę tkanin. 
Niezależnie od tego, czy są 
mikroperforowane, wodoodporne itp. 
Dopasuj tkaninę do własnych potrzeb.
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DODATKOWE OPCJE!

Markiza ZIP  
Jednoczesna ochrona prywatności       
i osłona przed wiatrem dzięki naszym 
markizą pionowym do ogrodów 
zimowych, wiat, tarasów i pergoli.

Protect lames 
Protect Lames składa się z regulowanych 
lamel, które zostały specjalnie 
opracowane dla powierzchni pionowych     
i są rozmieszczone na całej wysokości 
pergoli. Lamele można obracać do 160°, 
aby regulować ilość wpadającego światła. 

Przezroczyste elementy 
przesuwne
Stwórz nową przestrzeń życiową
z klimatem ogrodu zimowego dzięki 
przezroczystym systemom stałym lub 
przesuwnym. Można również wyposażyć 
pergolę w  promiennik grzewczy oraz 
oświetlenie LED i cieszyć się jej 
użytkowaniem przez cały rok.

Żaluzje fasadowe
Połącz idealną zewnętrzną ochronę 
przeciwsłoneczną z nowoczesnym 
designem. Regulowane lamele 
gwarantują optymalną jasność o każdej 
porze dnia.

OPEN IT - EKSKLUZYWNE
OPEN IT to pierwsza markiza
z opuszczanym ramieniem w systemie 
pergoli bioklimatycznej  Marquises. 
System jest zintegrowany z konstrukcją, 
pozwala to na łatwą obsługę i możliwość 
łączenia modułowego. Najlepszy efekt 
zaciemniania powierzchni uzyskuje się      
w momencie, gdy ramiona są całkowicie 
rozłożone.




