
Перголите са гъвкава система, 
създаваща стилна външна 

атмосфера и задоволяваща 
и най-високите изисквания 

на дизайнери и архитекти. С 
изчистени линии и модерен 

дизайн, тези подвижни покривни 
съоръжения са въплащение на 
релаксация, позволяващи да се 

слеете с природата и насладите на 
прекрасния пейзаж през всички 

сезони на годината.

Пергола SUN Пергола brilliaNt

Пергола gold

Каталог перголи



Перголи

модел максимални размери профил

модели

SUN

GOLD

BRILLIANT

ширина 18 м/изнасяне 5 м

ширина 12 м/изнасяне 6 м

ширина 18 м/изнасяне 6 м

ширина 12 м/изнасяне 8 м

ширина 12 м/изнасяне 10 м

ширина 18 м/изнасяне 8 м

120/60 мм

130/80 мм

160/120 мм

форма

права

права/извита

права/извита



Пергола SUN



• Стабилна конструкция, изработена 
от алуминиеви профили с възможност 
да се монтира върху метални, 
алуминиеви, стоманени горещо 
поцинковани или дървени колони;
• Максимални размери: ширина 18м/
изнасяне 5м; ширина 12м/изнасяне 6м;
• Профил 120мм/60мм;
• Гумени уплътнения за вода и вятър;
• Разстояние между поддържащия 
профил за плата 50см;

• Покривна част: PVC плат SUN-
BLOCK DICKSON – водоустойчив/ 
огъноустойчив/ 100% UV защита;
• Осветление : Spot 3W/12V (общо 
дистанционно);
• Възможност за димиране (общо 
дистанционно);
• Управляващият механизъм е 
разположено в носещите ролкови 
водачи;
• Издръжливост на слънце, вятър, 
дъжди и сняг;

• Задвижване – автоматика Somfy;
• Прахово електростатично 
боядисване на конструкцията в цвят 
по избор схема RAL;
• Възможност за добавяне 
на допълнителни странични 
заграждения /ветрозащити/
вертикални тенти/стъклени системи;
• Наклон – минимум 15%;
• Натоварване на сняг - 50-60 кг./кв.м 
сняг.

Пергола SUN
описание



Пергола SUN
технически параметри

Пергола SUN

водещ 
профил

водосточен 
профил 

колони поддържащ профил 
за плата 

изтеглящ профил 



Пергола SUN



Пергола gold



• Стабилна конструкция, изработена от
алуминиеви профили с възможност да
се монтира върху метални, алуминиеви,
стоманени горещо поцинковани или
дървени колони;
• Максимални размери: ширина 18 м/
изнасяне 6м; ширина 12м/ изнасяне 8м;
• Профил 130мм/ 80мм;
• Гумени уплътнения за вода и вятър;
• Разстояние между поддържащия
профил за плата 50см;

• Покривна част: PVC плат SUNBLOCK
DICKSON – водоустойчив/ огнеустойчив/
100% UV защита;
• Осветление: Spot 3W/ 12V;
LED 8W/ 12V (общо дистанционно);
• Възможност за димиране (общо
дистанционно);
• Управляващият механизъм е
разположено в носещите ролкови
водачи;
• Издръжливост на слънце, вятър,

дъжди и сняг;
• Задвижване – автоматика Somfy;
• Прахово електростатично боядисване
на конструкцията в цвят по избор схема
RAL;
• Възможност за добавяне на
допълнителни странични заграждения/
ветрозащити/ вертикални тенти/
стъклени системи;
• Наклон – минимум 15%;
• Натоварване на сняг - 50-60 кг/м2 сняг.

Пергола gold
описание



Пергола SUN
технически параметри

Пергола gold

водещ  
профил

водосточен 
профил 

колони поддържащ профил 
за плата 

изтеглящ профил 



Пергола gold



Пергола brilliaNt



• Стабилна конструкция, изработена от 
алуминиеви профили с възможност да 
се монтира върху метални, алуминиеви, 
стоманени горещо поцинковани или 
дървени колони;
• Максимални размери: ширина 18м/
изнасяне 8м или ширина 12м/изнасяне 
10м;
• Профил 160мм/120мм;
• Гумени уплътнения за вода и вятър;
• Разстояние между поддържащия 
профил за плата 50см;

• Покривна част: PVC плат SUNBLOCK 
DICKSON – водоустойчив/ огъноустойчив/ 
100% UV защита;
• Осветление: Spot 3W /12V; LED 8W/12V 
(общо дистанционно);
• Възможност за димиране (общо 
дистанционно);
• Управляващият механизъм е 
разположено в носещите ролкови водачи;
• Издръжливост на слънце, вятър, дъжди 
и сняг;
• Задвижване – автоматика Somfy;

• Прахово електростатично 
боядисване на конструкцията в цвят 
по избор схема RAL;
• Възможност за добавяне 
на допълнителни странични 
заграждения /ветрозащити/
вертикални тенти/стъклени системи;
• Наклон – минимум 15%; 
• Натоварване на сняг - 50-60 кг./кв.м 
сняг.

Пергола brilliaNt
описание



Пергола SUN
технически параметри

Пергола brilliaNt

водещ  
профил

водосточен 
профил 

колони изтеглящ профил поддържащ 
профил за плата 



Пергола brilliaNt



Перголи форми

Стандартна Равна  
*подходяща само за защита от слънце!

Двойнa Самоносеща  
*максимално изнасяне напред: 

- до 6м за модели GOLD и BRILLIANT; 

- до 5м за модел SUN

ПРава 

ИЗвИТа

Стандартна Двойна Двойна с профил Самоносеща  
*максимално изнасяне напред 

- до 6м за модели GOLD и BRILLIANT



Перголи цветове

SUNBLOCK е водоустойчив PVC плат, 
100% непрозрачен, предназначена за 
перголи, шатри и покривала, осигурявайки 
оптимален комфорт в райони със силна 
слънчева светлина.
Подходящ е за конструкции с много големи 
размери поради неговата механична якост.

платове на SUNBLOCK DICKSON

• Покритие: PVC 
• Тегло: 850 грама / m²
• Устойчивост към студ: -30 ° C
• Устойчивост към топлина:  + 70 ° C
• Понижена горимост: M2 / В1 / BS / NFPA701 / B-s2-d0

sunblock sunblock carbon

7279

7398

sunblock lin sunblock 3dsunblock mosaic

654

7543

7544

7545

7463

7464

7510

7511

7512

7481

7482

7469



Перголи харектеристики
Целогодишна 
употреба

Водоустойчиви 
платове

Алуминиева конструкция и 
компоненти от неръждаема стомана

Понижена горимост 
на плата

Гумени уплътнения за вода 
и вятър

LED осветление с възможност 
за димиране /опционално/

Всички стандартни цветове 
по RAL за конструкция

SPOT осветление с възможност 
за димиране /опционално/ 

Вградена отводнителна 
система

Автоматизация 
SOMFY

Слънцезащитни 
платове

Дистанционно 
управление

Гаранция

контакти

3г.

Офис
1612 София
 бул. Цар Борис III №77

Складова и производствена база
1271 София
кв. Илиянци
ул. „Жасмин” №15

e-mail: office@protentsystem.com
web: www.protentsystem.com
         www.tenti.info
         www.сенници.net

За информация и поръчки в цялата страна:  
тел: 0898 513 694


