1. Elementy wspólne we wszystkich typach pergol
PERGOLE CONNECTA

Konstrukcja pergoli

MATERIAŁY UŻYTE PRZY PRODUKCJI
1. aluminium anodyzowane: wszystkie elementy proste.
2. poliamidy z włóknami szklanymi: wszystkie elementy zakrzywione. Zwiększa to ich wytrzymałość i jednocześnie nie powoduje wzrostu wagi pergoli.
Aby osiągnąć tą samą wytrzymałość przy użyciu aluminium element ten musiałby być zrobiony z litego aluminium, co spowodowało by wzrost kosztów
produkcji pergoli i jej wagi.
3. aluminium: drążki będące w bezpośrednim kontakcie z poszyciem z materiału.
4. stal lakierowana: kotwy służące do przymocowania do podłoża.

Poszycie z materiału

1. poszycie dachu: dralon
2. dodatkowe zasłony boczne (nie załączone w wersji podstawowej): dralon
3. daszek ochronny przed deszczem występujący tylko w modelu Nova: poliester nieprzemakalny 100%.

2. Różnice pomiędzy poszczególnymi modelami pergol
MODEL

OPIS

ELEMENTY WYSTĘPUJĄCE TYLKO W TYM MODELU

Nova

Typ pergoli pozwalający na rozsunięcie poszycia
dachowego z materiału. Obie połacie poszycia
dachowego mogą być zwinięte i schowane pod
daszek z nieprzemakalnego materiału. Daszek
zamocowany na stałe.

1. rzepy pozwalające na rozsunięcie poszycia
dachowego
2. ochronny daszek z poliestru nieprzemakalnego
100% chroniący poszycie przed deszczem
3. poszycie dachowe w dwóch częściach w celu
uniknięcia problemów przy silnym wietrze

Ibiza

Model pozwalający na regulację zacienienia
poprzez zmianę położenia poszycia. Poszycie
jest ruchome, należy go pociągnąć w celu
regulacji zacienienia.

1. Poszycie: na większej powierzchni niż w
przypadku pozostałych modeli. Odpowiada
powierzchni dachu oraz jednej ze ścian bocznych
(krótszej w przypadku pergol o wymiarach 3x4 i
3x5).
2. poszycie dachowe w dwóch częściach w
celu uniknięcia problemów przy silnym wietrze

Moca

Najprostszy model pergoli. Poszycie dachowe w
jednej części, możliwość odchylania rogów w
celu odprowadzenia wody deszczowej - na
specjalne zamówienie. Zmiana polega na
dodaniu aluminiowych rurek w rogach pergoli
do których przywiązywane są narożniki poszycia
w celu odprowadzenia wody.

1. poszycie w jednej części.
2. w przypadku modelu Moca modyfikowanego z
obniżanymi rogami występuje także zmiana
materiału poszycia - zamiast standardowego
dralonu stosuje się materiał nieprzemakalny Aqua.

daszek ochronny

wersja zmodyfikowana

3. Przymocowanie do podłoża - dodatkowe śruby itp.
Do żadnego modelu pergoli nie są dodawane śruby do przymocowania do podłoża. Wynika to z różnic w typach bazy na której pergola może być montowana. Innego rodzaju śrub należy użyć do przymocowania do parkietu, innego do gresu itp.
Typem montażu nieinwazyjnego, który zaleca Ezpeleta, jest umieszczenie pionowych podpór pergoli wraz z kotwami w donicach obciążonych kamieniami, tak jak na zdjęciu poniżej (uwaga, przedstawionego modelu nie ma w katalogu).

4. Dodatkowe wyposażenie
a. Zasłony boczne
Materiał: dralon
Kolory: brąz, szary, ecru

ilość zasłon i ich wymiary zależą od modelu pergoli:

b. Oświetlenie LED
Idealnym dopełnieniem pergol z serii Connecta jest oświetlenie LED.
Charakterystyka:
* jedna z aluminiowych rurek konstrukcji dachowej jest zastępowana listwą LED o długości 1 metra
* w cenie wliczony jest również transformator i kable poprowadzone w profilach aluminiowych pergoli
(okablowanie realizowane w procesie produkcji dzięki czemu kable są ukryte)

