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АЛУМИНИЕВА
ПЕРГОЛА 
СЪС
САМОНОСЕЩА
КОНСТРУКЦИЯ



       Изчистена  и практична слънцезащитна покривна система, 
съставена от ламели от екструдиран алуминий,които се завър-
тат, за да се достигне нужната слънцезащита или необходима-
та  вентилация. По време на дъжд скрити отводняващи канали 
отвеждат  водата към  колоните. Водния  дренаж  работи  дори 
когато сте отворили ламелите след дъжд, така гарантираме,че 
мебелите под навеса ще останат защитени.мебелите под навеса ще останат защитени.

      Вип Пласт предоставя елегантен и лек дизайн на конструк-
цията като се вписва в стила на всяка сграда традиционен или 
съвременен, с възможност  за боядисване в  пълната  гама  на 
цветовете RAL.

Предимства:

   - Завъртащите се ламели предоставят слънцезащита и подси-
гуряват нужната вентилация и охлажданегуряват нужната вентилация и охлаждане
   -  Включва специфична отводнителна система
   - Лесни за употреба
   - Тихо задвижване
   - Висококачествено покритие
   - Лесна поддръжка, трайни материали
   - Позволява да се добави осветление, озвучение, система за 
отопление, остъкляване и сензори за дъжд, сняг и слънце.отопление, остъкляване и сензори за дъжд, сняг и слънце.
   - Автоматика sOmfy
   - Задвижване с мотор
   - Издръжливост на натоварване на сняг - до 150 кг/м
   - Издръжливост на натоварване на вятър - до 179 км/ч
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- Възможност за управление с 
дистанционно или бутон.

- Възможност за специализиран
софтуер за управление през 
мобилно устройство

- Възможност за сдвояване на
перголите за покриване на 
по-големи площи
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АЛУМИНИЕВА
ПЕРГОЛА 
БЕЗ
КОНСТРУКЦИЯ



    Aлуминиевите перголи работят на принципа на жалузите. Те
са едно добро решение за по-дълго време на използваемост на
открити заведения и търговски площи през целия сезон.
Осигуряват сигурна защита от дъжд и сняг, тъй като при затво-
рено положение отделните ламели се припокриват, благодаре-
ние на специалната си форма. При отворено положение  ламе-
лите  могат да застанат  на  всяко междинно положение -  такалите  могат да застанат  на  всяко междинно положение -  така
въздуха  под  перголата  се  вентилира и същевременно  прави  
шарена сянка.

     Материалът от който са изработени е с изключително дълъг 
експлоатационен живот.Перголите могат да бъдат прахово боя-
дисани в различни цветове по RAL,елоксация или дървесен де-
сен, за да отговарят на всички  Ваши изисквания за дизайн. Те 
могат  да  се  изработят  на големи размери  и да  се  монтират могат  да  се  изработят  на големи размери  и да  се  монтират 
върху всякаква готова конструкция. За разлика от другите сен-
ници и тенти , не се налага  да се прибират  при  дъжд , сняг  и 
вятър. Управлението  може да бъде  ръчно или с електродвига-
тел - управляван от  бутон или дистанционно. В  допълнение  е 
възможно и монтиране на датчици( за вятър, слънце или дъжд), 
както и таймери за автоматично управление на една или група 
от перголи.от перголи.

   - Лесни за употреба
   - Тихо задвижване - ръчно или с мотор
   - Висококачествено покритие
   - Лесна поддръжка, трайни материали
   - Позволява да се добави осветление, озвучение, система за 
отопление, остъкляване и сензори за дъжд, сняг и слънце.
   - Автоматика    - Автоматика sOmfy
   - Издръжливост на натоварване на сняг - до 130 кг/м2
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- Възможност за управление с 
дистанционно или бутон.
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     Най-новия продукт, който фирмата предлага е стъклен
подвижен покрив. Системата е приложима при минимален
наклон от 20 % на покривната система.

   Системата се изработва от ламинирано стъкло(триплекс)
с дебелина 4.1.4, като  могат  да се поставят  различни по
цвят стъкла. Максималната ширина на стъклото е 1400 мм.

   Като цяло покривната  система няма ограничение в раз-   Като цяло покривната  система няма ограничение в раз-
мерите, поради тази  причина с нея могат  да се покриват  
басейни, заведения, кафенета, тераси, градини и други.

   Задвижването е с електродвигател с дистанционно упра-
вление. За всеки 25 кв.м се използва едно задвижващо ус-
тройство. При по - голяма квадратура се поствя по - голям
мотор(до 45 кв.м). Гаранцията за автоматиката е 5 години.

   - Лесен за употреба   - Лесен за употреба
   - Тихо задвижване - с мотор
   - Висококачествено покритие
   - Лесна поддръжка, трайни материали
   - Позволява да се добави осветление, озвучение, система за 
отопление, остъкляване и сензори за дъжд, сняг и слънце.
   - Автоматика sOmfy
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- Възможност за специализиран
софтуер за управление през 
мобилно устройство

- Възможност за управление с 
дистанционно или бутон.

мотор
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ПЛЪЗГАЩА
ВЕРТИКАЛНА
СТЪКЛЕНА
ПРЕГРАДА
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       Плъзгаща вертикална стъклена преграда е една от най-но-
вите системи, съчетаваща в себе си удобство и изтънчен дизайн. 
Системата е 3 в 1 - едновременно служи за проветряване,
преграждане и като парапет. 

      Стъклата се захващат за алуминиеви профили. Видът на стък-
лата е 6 - 8 мм закалено, като се предлагат в различни цветове.
Размер на стъклата - от 1000 мм до 4000 мм ширина, а максималнатаРазмер на стъклата - от 1000 мм до 4000 мм ширина, а максималната
височина - до 3000 мм.

Предимства:
 
   - Лесни за употреба
   - Тихо задвижване
   - Висококачествено покритие
   - Лесна поддръжка, трайни материали   - Лесна поддръжка, трайни материали
   - Автоматика sOmfy
   - Задвижване с мотор или ръчно



ШОУРУМ БУРГАС
УЛ. МАРИЦА 1 /СРЕЩУ МАГАЗИН БИЛА/
ФАКС. 056/ 830 035
           056/ 810 043
GSM:  0886 200 111

ШОУРУМ БУРГАС 2

бул. „Захари Стоянов” №1 - МАГАЗИН MR.BRICOLAGEбул. „Захари Стоянов” №1 - МАГАЗИН MR.BRICOLAGE
Тел / факс: 056 / 842 580
GSM:0889 600 111

ШОУРУМ БУРГАС 3
ул. „Янко Комитов“ №8 - МАГАЗИН ПРАКТИКЕР
Тел: 056 / 581 319
GSM:08888 704 225



www.vip-plast.com

 

България, гр. Бургас ул.Марица №1
тел: +359 56 830 035
GMS: +359 886 200 111
e-mail: vipplast@abv.bg




