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Pergola COROLA din aluminiu vopsit alb sau gri antracit și copertina 

din polyester colorata -  400x300x230cm (L, l, h) 

PER4030AL 

 
 
Pergola ( Cod. PER4030AL) este 1ndependent si are structura realizată din aluminiu vopsit in camp electrostatic 
de culoare alb sau gri antracit. Copertina pergolei este dintr-o țesătură de calitate, frumoasă,  din polyester colorata 
diferit. Culorile va oferta o varietate pentru armonizarea pergolei cu ambientul gradinii, mobilierul sau decoratiunile 
terasei sau gospodariei dumneavoastra.  

Culori structura: Alb ( Cod. PER4030SW); Gri antracit ( Cod. PER4030SG) 

 

Coduri culoare pentru alegere culoare copertina:  

• Ocru –   PER4030BE cu densitatea materialului de 140g/mp 

• Caramiziu / ruginiu. –  PER4030BR cu densitatea materialului de 140g/mp 

• Gri deschis -  PER4030BG cu densitatea materialului de 140g/mp 

• Gri inchis -  PER4030BN cu densitatea materialului de 280g/mp (precomanda) 
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PER4030BE PER4030BR PER4030BG PER4030BN 

    

EAN: 3760161073738 EAN: 3760161073745 EAN: 3760161074193 EAN: 3760161074209 

375 RON/buc 375 RON/buc 375 RON/buc 575 RON/buc 

 

Pergola are dimensiunile gabaritice: 4 m lungime, 3 m lățime și 2,3 m înălțime. Pânza este retractabilă și detașabilă. 

Instalarea și îndepărtarea este foarte ușoară. 

Dimensiunile pergolei  

• Dimensiunile totale ale portului: 400 x 300 x 230 cm (l, l, h)  

• Distanta între stâlpi pe lungime: 341 cm  

• Distanta între stâlpi pe lățime: 241 cm  

• Înălțimea de trecere 206 cm  

Aproape întreaga structură a pergolei este realizată din aluminiu vopsit in camp electrostatic, un material ideal 

pentru amenajarea în aer liber, deoarece este ferit de coroziune , mucegai sau insecte. Acest material nu se teme 

de variațiile de temperatură și are o durată de viață lungă. Nu necesită întreținere, este nevoie doar de puțină apă 

cu detergent și o cârpă moale pentru a scăpa de murdărie.  

Structura contemporana din aluminiu se potrivește in orice tip de gospodarie sau curte, de la cea mai recentă la 

cea mai rustică, fără a fi niciodată marcată ca nepotrivita. Doar piesele sale de conectare și plăcile de fixare sunt 

realizate din oțel cu un finisaj epoxidic, pentru o mai mare soliditate.  

O pergolă cu o structură solidă  

Structura libera este montata pe  4 stâlpi de 10 x 10 cm în secțiune. Această lățime oferă structurii o soliditate și 

stabilitate semnificativa. Grosimea materialului stâlpilor este de 1,2 mm. Pentru acoperișul pergola, sunt 2 profile 

laterale pe care se de asemenea 7 bare de aluminiu. Grinzile măsoară 30 x 60 mm în secțiune transversală și 1 

mm grosime in grosimea materialului. Cele Plăcile de fixare sunt prezente la capătul fiecărui picior pentru a ancora 

ferm pergola pe sol. ( Ancorele de fixare nu sunt incluse in furnitura dar se gasesc cu usurinta la orice magazin de 

bricolaj).  

Copertina este o țesătură retractabilă din poliester  

Structura este acoperita de o pânză retractabilă din poliester  într-o frumoasă culoare din cele prezentate mai 

sus. Materialul pate fi cu grosime/densitate de 140 gr / m² sau 280 gr / m². Particularitatea copertinei este de a fi 

retractabila in functie de situatie. Puteți urmări cursul soarelui sau îl puteți deschide complet atunci când plouă sau 

vântul este prea puternic. Benzile din față și din spate protejează pânza atunci când este pliată complet. Pânza are 

mânere și diapozitive datorită unui sistem de tije. Un magnet de contact permite pânza să fie blocată pe o parte.  

Pergola cu copertina retractabila este livrata sub forma unui kit. Asamblarea este simplă datorită unui manual 

detaliat de montaj pas cu pas. Piesele din aluminiu sunt ușoare și ușor de instalat. Este indicat să folosiți două 

persoane pentru a ridica intreaga structura o dată montata.  

Garanția este de 5 ani pe structură (împotriva deformării) și un an pe pânză. 
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DATE TEHNICE 

Material Aluminiu și poliester 

Nume comun Arbore din aluminiu alb 4 x 3 m + țesătură din poliester din poliester 280 gr / m² 

Greutate 80 kg fara copertina sau 85Kg / 90kg  cu copertina inclusa 

Tip Mesaje 10 x 10 cm 

Pânză de acoperire Poliester 140 gr / m²  ( 5kg) sau 280 gr / m² ( 10kg) 

Structură de sine statatoare 

Lățime 300 cm / 241 cm -distanta intre stalpi pe latime 

lungime 400 cm / 361 cm – distanta intre stalpi pe lungime 

Înălțime 230 cm / 206 cm – inaltimea de trecere 

Înălțimea minima 206 cm 

Suprafață externă 12 mp 

 
TRANSPORT ȘI GARANȚII 

Cost transport  Conform tarifului  firmelor de curierat (85Kg sau 90Kg) 

Timp de livrare 3 săptămâni 

Pachetul 1 241 x 28 x 22 cm 

Greutatea pachetului 1 40 kg 

Pachetul 2 182 x 36 x 16 cm 

Greutatea pachetului 2 40 kg 

Pachetul 3 55 x 42 x 6 cm 

Greutatea pachetului 3 5 kg / 10kg 

Ambalaj  carton 

Tip livrare mesagerie 

Durata de viata 10 ani pe structura împotriva deformării și 3 ani pe pânză 140g/mp si 5 ani 
pentru panza 280g/mp ( exclus fenomene atmosferice extreme) 

Garantie comerciala 24 luni 

. 
 

PRETURI PERGOLE PER4030AL 
 

 1 PER4030GE PER4030SG + PER4030BE 
Pergola aluminiu vopsit gri antracit  cu 
copertina de culoare ocru 140g / mp 

3.500 RON 

 2 PER4030GR PER4030SG + PER4030BR 
Pergola aluminiu vopsit gri antracit  cu 
copertina de culoare caramizie 140g / mp 

3.500 RON 

 3 PER4030GG PER4030SG + PER4030BG 
Pergola aluminiu vopsit gri antracit  cu 
copertina de culoare gri 140g / mp 

3.500 RON 

 4 PER4030GN PER4030SG + PER4030BN 
Pergola aluminiu vopsit gri antracit  cu 
copertina de culoare gri 280g / mp 

3.700 RON 

1 PER4030WE PER4030SW + PER4030BE 
Pergola aluminiu vopsit alb cu copertina de 
culoare ocru 140g / mp 

3.500 RON 

2 PER4030WR PER4030SW + PER4030BR 
Pergola aluminiu vopsit alb cu copertina de 
culoare caramizie 140g / mp 

3.500 RON 

3 PER4030WG PER4030SW+ PER4030BG 
Pergola aluminiu vopsit alb cu copertina de 
culoare gri 140g / mp 

3.500 RON 

 4 PER4030WN PER4030SW + PER4030BN 
Pergola aluminiu vopsit alb cu copertina de 
culoare GRI 280g / mp 

3.700 RON 
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