Bioklimatska lamelna pergola
B250 XL

V SODELOVANJU Z

Bioklimatska pergola
B250 XL
Pergola B250XL, ki temelji na
modelu B200XL, ima 21 cm

+ Najbolj elegantno
oblikovanje do zdaj

široke lamele in odlično ščiti
pred nalivi. Zaradi popolnega
prekrivanja robov lamel ter

+ Popolno prekrivanje
lamel
+ Ogrevanje, ki pod
pergolo še bolje

deževjem in preprečuje pretok

zadržuje toploto

hladnega zraka med lamelami

Model B250XL z možnostjo
namestitve integriranih ZIP
screen rolojev in LED svetil ter
možnosti ogrevanja preko IR
grelcev skozi vse leto zagotavlja
prijetno vzdušje.

• Možnost razširitve po dolžini
in širini
• Poljubna količina svetlobe,

idealno zaščito pred močnim

in žlebovi.

• Samostoječa različica in
različica z zidno montažo

tesnjenja preko tesnilne gumice
direktno na žleb, pergola nudi

Specifikacije

+ Brez vidnih vijakov

sence in zračnosti
• Odtok vode skozi drogove
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Dimenzije in
podrobnosti
Maksimalne dimenzije
Posamezni modul 6,06 m x 4 m
Modul z dvojno streho
6,06 m x 6 m (s podpornim
stebrom)
Več modulni sestav po dolžini
Več modulni sestav po širini
Upravljanje
Daljinski upravljalnik
IO upravljanje
Upravljanje prek pametnega
telefona, tablice, računalnika
Možnosti
Prilagodljiva LED svetila
IR ogrevanje
Senzor za dež in sneg
Barve
Standardno: RAL 7016 TX ali
RAL 9016 TX
Ob doplačilu možnost dodatnih
odtenkov RAL.
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Možnosti

Ogrevanje terase

Vgrajeni roloji

Dodatni drog za vrata

Lamele LED

Luči v okvirju

Zmogljivo ogrevanje z
močjo 2000 W (IP65),
ki vas prijetno greje
ob hladnih večerih.
V enem modulu je
mogoče kombinirati
različne elemente.
Na voljo v črni, beli in
eloksirani barvi.

Roloje je mogoče
vgraditi na vseh
straneh. Na voljo je
široka paleta barv,
lahko pa se odločite
tudi za prosojni
material.

Lahko se odločite
za dodatni drog, s
katerim ustvarite vrata
in roloje namestite
po vsej širini. To vam
omogoča nemoten
vstop pod pergolo tudi
z zunanje strani. V
primeru, da se odločite
za večjo različico z
dvojno streho, je drog
nujen za kakovostno
podporo.

Luči LED vzdolž lamel
vam omogočajo
prijetno prilagodljivo
osvetlitev, s katero
ustvarite ravno
pravšnje vzdušje.

Lahko se odločite tudi,
da v okvir, s katere koli
strani, namestite luči
LED.

Upravljanje s
pametnim telefonom
Pergole IO je mogoče preprosto
upravljati prek pametnega telefona,
tablice ali računalnika. Obstaja tudi
možnost daljinskega upravljanja
z glasovnim nadzorom s pomočjo
orodji Google home ali Amazon
Alexa.
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Vrtljive
lamele
Žleb je opremljen z gumo, ki omogoča popolno zapiranje lamel.

odprto: 135°

odprto: 90°

B250 XL

Lamele je mogoče
popolnoma odpreti
ali zapreti čisto do
žleba. Ko so zaprte,
se elegantno
namestijo v žleb.

odprto: 45°

B200 XL

zaprto

Poševni tramovi

Lamele je
mogoče
obračati od
osrednje
točke vrtenja.
Lamele se v
primeru, da
jih popolnoma
zaprete, zlijejo
z žlebom.

Zaradi poševnih tramov
je lamele mogoče
obračati do 135°.
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Genial rešitve združujejo udobje doma in svobodo bivanja v naravi
Obiščite nas v razstavnem salonu senčil in vrtnega pohištva v Krškem. Ob prijetnem druženju in posvetu
boste dobili jasen uvid v trajnost in dovršenost izdelkov, ki so našli svoj dom pod imenom Genial.
RAZSTAVNI SALON Cesta 4. julija 44 8270 Krško
ODPIRALNI ČAS Na voljo smo vam vse dni v tednu, po predhodnem dogovoru
M +386 41 444 921 M +386 41 444 922 E info@genial.si
www.genial.si

