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ALU PERGOLA
ALU PERGOLA er et lameltag med et moderne og
robust udseende. Luk taget op når der ønskes sol og
varme og luk det igen når der er behov for læ for
aftendugen og regn.
Det unikke, kubistiske vandrette design uden synlig
hældning på taget giver mulighed for at bygge 6 m
bred og 4 m dyb på to stolper.
På grund af dette store spænd har du en uhindret
udsigt uden forhindringer!
ALU PERGOLA opfylder de højeste kvalitetskrav og
leveres med en 10 års garanti på maling og
aluminiumskonstruktion!
En ALU PERGOLA er en luksuriøs overdækning af
høj kvalitet med et fremragende forhold mellem pris
og kvalitet.
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ALU PERGOLA har et kubistisk, rektangulært design
med mulighed for integreret LED lys.
✓ Kubistisk, rektangulært design uden
taghældning
✓ Ekstra stærk tagrende, bjælker og stolper for
et bredt og dybt spænd
✓ 2 standard RAL-farver
✓ Op til 600 cm bred fra en tagrende på 2
stolper
✓ Monteringsmateriale i RAL-farve
✓ Tilpasningsstandard
✓ Let at konvertere til en udestue
✓ Integreret tagrende
✓ 10 års garanti

Med denne type tagdækning kan du justere
solvinklen og luftventilationen på din terrasse ved at
dreje lamellerne op til 135 grader omkring deres
akse.

Tilbehør

Inklusiv
Fjernbetjening
Du kan bruge fjernbetjeningen til at
ændre hældningsvinklen på
lamellerne.
Sne- og frostsensor
Åbner lamellerne fra en temperatur
under 2° for at forhindre skader på
dem og for at modvirke
snebelastninger.

Tilbehør
Du Nord’s ALU PERGOLA er her vist som en fritstående
overdækning på 4 stolper. Kan laves på op til 4 x 6 m.

Tilvalg
Vindsensor
Vindsensoren får lamellerne til at
åbne sig i hård vind.

Regnsensor
Regnsensoren lukker lamellerne, når
det regner, og sensoren kan fx
skelne mellem regn og dug.
Standardfarver:
RAL 7016 Antracit grå mat struktur
Du Nord’s ALU PERGOLA er her vist som en væghængt
overdækning på 2 stolper. Kan laves på op til 4 x 6 m.

RAL 9010 Hvid mat struktur

Med vores ALU PERGOLA overdækninger, har du en
overdækning, både når der er brug for læ og hygge og når
der er brug for lys og luft.

