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Κορυφαία στιβαρότητα 
Ασύγκριτη ευκολία 
τοποθέτησης

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

/ Κολόνα 120 mm καλυπτόµενη 
µε επίπεδα προφίλ και στις 4 πλευρές. 

/ Αγκύρωση µε πυρήνα 400 mm και 
µη εµφανή σηµεία στήριξης.

/ Σύνδεσµοι προφίλ λογικής γάντζου.  

/ Το σύνολο των εξαρτηµάτων είναι 
από διελάσιµα προφίλ.

Η ALUMIL παρουσιάζει το ολοκληρωµένο σύστηµα 
για πέργκολες σταθερών περσίδων SMARTIA PG120F, 
το οποίο προσφέρει ιδιαίτερα αποτελεσµατική σκίαση, 
αναβαθµίζοντας παράλληλα την αισθητική 
του περιβάλλοντος χώρου.

∆ιαθέσιµο σε τρία βασικά µοντέλα, προσφέρει ιδανικές 
λύσεις για ξενοδοχεία, χώρους εστίασης & κατοικίες και 
χαρακτηρίζεται από ευρύτατη ποικιλία λύσεων.

CRETA 
Η επιτοµή 
της minimal αισθητικής.

NAXOS 
Παραδοσιακός σχεδιασµός 
µε διαχρονική αξία.

CORFU 
Εξαιρετική πρόταση 
για µοντέρνους χώρους. 

1 Εύκολες κατασκευαστικές κατεργασίες και 
ασυναγώνιστα εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, 
καθώς απαιτείται µόνο µία απλή συναρµολόγηση 
µικρών και ελαφριών στοιχείων.

2 Κορυφαία στιβαρότητα και αντοχή σε έντονες 
ανεµοπιέσεις, µε αποφυγή συντονισµού (παλµός), 
ώστε να επιτρέπονται µεγάλες διαστάσεις 
(4,8 x 6,0 m).

3 Υψηλή αισθητική, πολύ καθαρές γραµµές και 
απουσία εµφανών σηµείων σύνδεσης, 
για απόλυτα minimal αποτέλεσµα.

4 Κορυφαίας ποιότητας επιφανειακές κατεργασίες 
ανοδίωσης και ηλεκτροστατικής βαφής, 
µε δυνατότητα προανοδίωσης, για εξαιρετική 
ανθεκτικότητα ιδίως σε παραθαλάσσιες περιοχές.

5 ∆υνατότητα για επιπρόσθετα στοιχεία, όπως πανιά 
σκίασης, πολυκαρβονικά, υαλοπίνακες, πάνελ, 
καλάµια κ.ά.

Η σειρά SMARTIA PG120F είναι κάτι παραπάνω 
από µία πέργκολα σταθερής σκίασης, καθώς 
σχεδιάστηκε για να δώσει λύση στα προβλήµατα 
που συνήθως συναντώνται κατά την κατασκευή 
& τοποθέτηση (όπως χρονοβόρα τοποθέτηση, 
κατεργασίες στον χώρο τοποθέτησης, εµφανή 
σηµεία σύνδεσης κ.ά.), προσφέροντας πλήθος 
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων.

PG120F 
SMARTIA

PG120F Pergola
SMARTIA

Τεχνικά χαρακτηριστικά:Πλεονεκτήµατα:

Η ALUMIL σας προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις 
σκίασης, συµπεριλαµβάνοντας στο προϊοντικό 
της χαρτοφυλάκιο και τη νέα σειρά 
για πέργκολες κινητών περσίδων 
SMARTIA PG120P, που χαρακτηρίζεται 
για την ασυναγώνιστη λειτουργικότητα 
& την κορυφαία αξιοπιστία της.



/ Χρήση συνδέσµων τύπου γάντζου για πολύ γρήγορη 
και εύκολη συναρµολόγηση των περιφερειακών και 
των ενδιάµεσων τραβερσών.

/ Ειδικός σχεδιασµός για την πολύ εύκολη τοποθέτηση 
των περσίδων, µέσω προκατασκευασµένων πλαισίων 
-πάνελ, σε διάφορες γωνίες.

/ ∆υνατότητα κατασκευής διαφόρων τυπολογιών, 
µε πέργκολες µεγάλου µήκους σε ευθεία στοίχιση 
ή µε γωνία.

/ Επιλογή µεταξύ δύο τύπων περσίδων µε διαστάσεις 
20 x 115 mm ή 35 χ 130 mm.

/ Μέγιστη διάσταση πέργκολας 4,8 x 6,0 m.

/ Χρησιµοποιεί κολόνα 120 mm και µη εµφανή αγκύρωση 
400 mm, µε τις οριζόντιες περσίδες να αποτελούνται 
από προφίλ 65 x125 mm.

/ Οι επιτοίχιες κατασκευές µπορούν να πάρουν κλίση 
µε ειδικά ρυθµιζόµενα εξαρτήµατα, τα οποία αντέχουν 
σε υψηλά φορτία.

/ ∆υνατότητα τοποθέτησης επιπρόσθετων στοιχείων, 
όπως πανιά σκίασης, πάνελ, πολυκαρβονικά, γυαλί κ.ά.

/ Οι τάπες, οι οποίες αποτελούν προϊόν διέλασης 
(δεν είναι χυτές) ώστε η βαφή τους να αντέχει και 
να µην ξεφλουδίζουν ακόµη και σε παραθαλάσσιες 
κατασκευές, προσφέρονται είτε σε παραδοσιακό 
(“φουρούσι”), είτε σε επίπεδο σχεδιασµό.

/ Μέγιστη διάσταση πέργκολας 5,0 x 5,0 m.

Το µοντέλο “CRETA” αποτελεί τη βασική πρόταση 
της σειράς SMARTIA PG120F για πέργκολες 
απαράµιλλης αισθητικής, µε πλήθος τεχνικών 
χαρακτηριστικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. 

Οι πέργκολες “CRETA” διαθέτουν πολύ στιβαρή 
κατασκευή, η οποία αντέχει σε µεγάλες ανεµοπιέσεις 
περιορίζοντας τον παλµό, ακόµη και όταν τοποθετούνται 
πανιά, πάνελ ή άλλα στοιχεία για σκίαση και προστασία 
από τη βροχή.

Όλες οι κατεργασίες και αρκετές από τις συναρµολογήσεις 
γίνονται στο κατασκευαστικό εργαστήριο και στη συνέχεια 
πραγµατοποιείται η εγκατάσταση πολύ εύκολα στο χώρο 
του έργου. 

PG120F Creta 
SMARTIA

Το µοντέλο “NAXOS” προσφέρει λύσεις υψηλής 
ποιότητας και αντοχής για πέργκολες αλουµινίου 
µε παραδοσιακό σχεδιασµό και τη διαχρονική αισθητική 
του ξύλου. Είναι ιδανική για κατασκευές σκίασης σε νησιά, 
παραδοσιακούς οικισµούς και όχι µόνο, καλύπτοντας κάθε 
ανάγκη σκίασης σε ξενοδοχεία και ιδιωτικές κατοικίες.

Ενδείκνυται για πέργκολες σε νησιά και παραδοσιακούς 
οικισµούς, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών σκίασης 
σε ξενοδοχεία και κατοικίες. 

PG120F Naxos
SMARTIA

/ Ειδικοί σύνδεσµοι τύπου γάντζου, όπως 
και στο µοντέλο “CRETA”, για τη σύνδεση 
του πλαισίου µε τις κολόνες στήριξης.

/ Χρήση της ίδιας κολόνας 120 mm και 
της µη εµφανούς αγκύρωσης 400 mm.

/ Επιλογή ανάµεσα σε δυο τύπους περσίδων 
20 x 115 mm ή 35 x 130 mm.

/ ∆υνατότητα τοποθέτησης επιπρόσθετων στοιχείων 
όπως πανιά σκίασης, πάνελ, σε συνδυασµό 
µε τις περσίδες αλουµινίου, για ένα απαράµιλλο 
αισθητικό αποτέλεσµα.

/ Μέγιστη διάσταση πέργκολας 4,8 x 6,0 m

Το µοντέλο “CORFU” ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερα 
µοντέρνο σχεδιασµό του και αποτελεί µια εναλλακτική 
πρόταση πέργκολας σταθερής σκίασης, η οποία 
κυριαρχεί στον περιβάλλοντα χώρο και αναβαθµίζει 
την αισθητική του υπόλοιπου κτίσµατος.

PG120F Corfu
SMARTIA

Σύνδεση κολόνας µε τραβέρσα Σύνδεση κολόνας µε ενδιάµεση τραβέρσα Απλή συναρµολόγηση όλων των στοιχείων για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση (4 βήµατα) Ρυθµιζόµενες συνδέσεις περσίδων Σύνδεση προφίλ κολόνας και τραβέρσας




