
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ



Οι Βιοκλιματικες πέργκολες της εταιρίας Saxun σας επιτρέπουν να 
απολαύσετε τη ζωή έξω από το σπίτι όλο το χρόνο. Προσφέρουν μια 
σειρά από δυνατότητες έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τη βε-
ράντα ή τον κήπο σας, σαν να ήταν ένα άλλο δωμάτιο του σπιτιού σας.

Μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του χώρου με φυσικό τρόπο, 
ενώ τον προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή, τον άνε-
μο ή το χιόνι.

Οι πέργκολες είναι η καλύτερη λύση διότι επεκτείνουν το διαθέσιμο 
χώρο σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον 
εργασίες κατασκευής.

Όταν μιλάμε για απόλαυση της ζωής στην ύπαιθρο, η εταιρία Saxun 
προσφέρει την κατάλληλη επιλογή.

Απολαύστε 
τη ζωή έξω 
από το σπίτι
ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ



Σχεδιασμός
Οι πέργκολες μας διαθέτουν ένα σύγ-
χρονο και διαχρονικό σχεδιασμό, με 
μινιμαλιστικές γραμμές, οι οποίες ται-
ριάζουν απόλυτα με κάθε αρχιτεκτονι-
κή τεχνοτροπία. Αποτελούν την ιδανική 
λύση για ταράτσες ή κήπους σε σπίτια, 
ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Ποιότητα ζωής και 
ευεξία
Βιοκλιματικές πέργκολες με τις οποί-
ες μπορείτε να δημιουργήσετε νέα πε-
ριβάλλοντα που θα προωθήσουν την 
ελευθερία και την προστασία της ιδι-
ωτικής ζωής σας. Συστήματα ηλιακής 
προστασίας που θα σας επιτρέψουν να 
απολαύστε τη ζωή σε εξωτερικούς χώ-
ρους, ανά πάσα στιγμή του έτους, με 
τη διασφάλιση της ποιότητας που ένα 
εμπορικό σήμα όπως η εταιρία Giménez 
Ganga μπορεί να χορηγήσει.

Εξοικονόμηση ενέργει-
ας και κόστους
Παρέχουν εξοικονόμηση ενέργειας, δε-
δομένου ότι ρυθμίζουν τη θερμοκρασία 
του χώρου με φυσικό τρόπο. Παράλ-
ληλα, το προστατεύουν από την ηλια-
κή ακτινοβολία, τη βροχή, τον άνεμο ή 
οποιαδήποτε άλλα φυσικά φαινόμενα.

Γιατί να επιλέξουμε 
Βιοκλιματικές 
πέργκολες Saxun;

Ευελιξία 
και λειτουργικότητα
Η Saxun σας δίνει την ευκαιρία να επε-
κτείνετε το βιώσιμο χώρο του σπιτιού ή 
της επιχείρησής σας χωρίς την ανάγκη 
για οικοδομικές εργασίες, δεδομένου 
ότι οι πέργκολες μας υποστηρίζονται 
από δικές τους κατασκευαστικές 
δομές. Διατίθενται σε ποικίλες μορ-
φές κατασκευής, καθώς και επιλογές 
διαμόρφωσης. Με τον τρόπο αυτό, μια 
προσαρμοσμένη λύση μπορεί να δημι-
ουργηθεί για κάθε έργο, επιτρέποντας 
να υιοθετηθούν διάφορα σχήματα και 
μεγέθη τα οποία μπορούν να προσαρ-
μοστουν σε διαφορετικές δομές.

Προσαρμογή
Το ευρύ φάσμα των χρωμάτων και φινι-
ρισμάτων που σας προσφέρουμε, μαζί 
με τα πολλά αξεσουάρ και τα προϊόντα 
της εταιρίας Saxun που μπορούν να το-
ποθετηθούν στην πέργκολα, επιτρέπουν 
υψηλό βαθμό προσαρμογής στις επιθυ-
μίες του πελάτη. Είναι ο καλύτερος τρό-
πος για να προσαρμοστούν στις ποικίλες 
αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις 
του σήμερα.
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01 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ
Εγκατάσταση πέργκολας τριών τεμαχίων λευκού 
χρώματος, τοποθετημένων σε μία υπάρχουσα δομή 
γύρω από την πισίνα.

02 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ
Εγκατάσταση πέργκολας χωρίς κολώνες με 
προσαρμοσμένη ειδική κατασκευή για τοποθέτηση 
μεταξύ τοίχων.

03 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΜΕ 2 ΚΟΛΩΝΕΣ
Εγκατάσταση 2 συστημάτων πέργκολας με 2 κο-
λώνες με τοποθέτηση σε τοίχο και ελεύθερης ροής 
αποστράγγιση, σε χρώμα ασημί. Η εγκατάσταση έχει 
ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση 2 συστημάτων 
ηλιοπροστασίας σε ασημί προφίλ και με ύφασμα 
Screen 5500.
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Οι βιοκλιματικές πέργκολες Saxun συνεργάζο-
νται άψογα με το φυσικό φως για να δημιουργη-
θούν νέοι χώροι, οι οποίοι θα είναι φωτιζόμενοι 
και προστατευμένοι στην εντέλεια.

Ένα προσαρμοσμένο σύστημα που ταιριάζει σε 
οποιοδήποτε πλαίσιο και διευρύνει το χώρο δια-
βίωσης, δημιουργώντας ένα άνετο περιβάλλον.

Νέοι 
χώροι

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 17 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Εγκατασταση 17 συστημάτων πέργκολας στη Denia 
Marina (στο Αλικάντε, Ισπανία), αποτελούμενη από 16 
πέργκολες με 2 κολώνες και 1 πέργκολα με 4 κολώ-
νες, σε χρώμα ματ RAL 9016.
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Σκιάσεις Τα κινούμενα πτερύγια της πέργκολας προβάλλουν σκιές, οι οποίες, καθώς ο ήλιος
κινείται, μετατρέπονται σε γεωμετρικό μοτίβο σε συνεχή κίνηση.

Ένας τρόπος να παίξουμε με το φως, ο οποίος μας επιτρέπει να αλλάζουμε περι-
βάλλοντα όλη την ώρα και να επιλέγουμε το πιο κατάλληλο για κάθε περίπτωση.
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΓΚΟΛΑ

P-190

Το σύστημα πέργκολας P-190 είναι μια προσεκτικά σχεδι-
ασμένη πέργκολα με σύγχρονες γραμμές. Μια συμπαγής 
δομή αλουμινίου με κινούμενα πτερύγια, προσφέροντας 
την καλύτερη αντοχή σε φορτία χιονιού, βροχής κ.λπ.

Προσφέρει ατελείωτες δυνατότητες διαμόρφωσης, οι 
οποίες σε συνδυασμό με την ποιότητα των υλικών του, 
αποτελούν την ιδανική λύση για ηλιακή προστασία, προ-
σαρμοζόμενη παράλληλα και σε κάθε αρχιτεκτονικό στυλ.
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Σύστημα 
υδατοστεγανότητας
Υπάρχει στις περσίδες ενσωματωμένο ένα ειδικό ελαστικό στεγάνω-
σης, το οποίο εξασφαλίζει την υδατοστεγανότητα της πέργκολας, 
δεδομένου ότι δεν επιτρέπει στο νερό να περάσει μέσα από τα ση-
μεία σύνδεσης των περσίδων.

Ταυτόχρονα, ακυρώνει το θόρυβο που δημιουργείται μεταξύ των 
πτερυγίων που οφείλονται σε δονήσεις που προκαλούνται από τον 
άνεμο.

Μηχανοκίνητη λειτουργία
Ένας κινητήρας 24Vdc (χαμηλής τάσης) παρέχει καλύτερη 
ασφάλεια έναντι ηλεκτροπληξίας. Πρόσθετη προστασία 
γείωσης.

Σύστημα περιμετρικής σφράγισης κατά
της πλευρικής βροχής και δόνησης εξαιτίας 
ριπών ανέμου

Νεροσυλλέκτης ομβρίων υδάτων
Αποστράγγιση ελεύθερης ροής ή διοχέτευση σε υδρορροή.

Στεγανό κάλυμμα που «αναπνέει»
Κινούμενα πτερύγια, από 0° έως 135°.

Διαφορετικοί τύποι τοποθέτησης
Προσαρμοσμένη κατασκευή.

Διαστάσεις των πτερυγίων
165x40 mm.

Μέγιστες διαστάσεις (τύπος 4 κολώνων)
Ύψος: 3,000 mm, Πλάτος: 4,200 mm, Μήκος: 6,200 mm.

Ασφάλεια
Κρυμμένες αποχετεύσεις και ηλεκτρικές γραμμές.

Υλικά
6063 T5 αλουμινίο, ανοξείδωτος χάλυβας και 
πολυακετάλη (POM).

Φινίρισμα
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές Qualicoat, Qualideco και 
Qualanod. Είναι διαθέσιμα τα χρώματα RAL, τα ανοδιωμέ-
νο ή τα χρώματα ξύλου.

Μηχανοκίνητη
λειτουργία
Η πέργκολα μπορεί να λειτουργήσει μόνο με ηλεκτροκίνηση, χρη-
σιμοποιώντας ένα μοτέρ 24 Vdc. Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης την 
ασφάλειά σας σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας, με πρόσθετη ασφά-
λεια προστασίας γείωσης.

Το μηχανοκίνητο στοιχείο αποκρύπτεται διακριτικά μεταξύ των πτε-
ρυγίων και του πλαισίου, βελτιώνοντας την κομψότητα της πέργκο-
λας.

Περιμετρική
σφράγιση
Ένα εξειδικευμένο σύστημα που λειτουργεί ενάντια στην πλευρική 
βροχόπτωση και αποτρέπει το άμεσο και / ή το ανακλώμενο φως 
από το να διέρχεται από τους αρμούς μεταξύ των πτερυγίων και του 
πλαισίου.

Χαρακτηριστικά
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4 ΚΟΛΩΝΕΣ 3 ΚΟΛΩΝΕΣ 2 ΚΟΛΩΝΕΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

2 ΚΟΛΩΝΕΣ
ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

A Μέγιστο ελεγμένο πλάτος 4.200 mm 4.200 mm 4.200 mm 4.200 mm

B Μέγιστο ελεγμένο μήκος
(σύμφωνα με το πλάτος και την τοποθεσία) 6.200 mm 6.200 mm 6.200 mm 6.200 mm

C Μέγιστο ύψος 3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm

D Διαστάσεις πλαισίου 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm

E Διαστάσεις πλαισίου 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm

F Διαστάσεις κολώνων 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm 150x150 mm

Ελάχιστη κλίση Καμία κλίση Καμία κλίση Καμία κλίση 1%

Τύπος αποστράγγισης Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση
σε κανάλι

Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση
σε κανάλι

Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση
σε κανάλι

Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση
σε κανάλι

ΔΙΠΛΗ
4 ΚΟΛΩΝΕΣ

ΔΙΠΛΗ
2 ΚΟΛΩΝΕΣ

ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΛΩΝΕΣ

7.000 mm 7.000 mm 4.200 mm

6.000 mm 6.000 mm 6.200 mm

3.000 mm 3.000 mm -

300 mm 300 mm 220 mm

220 mm 220 mm 220 mm

* 150x150 mm * 150x150 mm -

Καμία κλίση Καμία κλίση Καμία κλίση

Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση
σε κανάλι

Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση
σε κανάλι

Πρέπει να γίνεται
από τον πελάτη

ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
P-190 ΠΕΡΓΚΟΛΑ

A

B

D

C

E

A

B

D

C

E

B

A

D

C

A

B

D

C

B

A

D
E

C

B

A

C

D E

D

B

A

E

* Συναρμολήγηση πάνω σε επιφάνεια



EJEMPLO INSTALACIÓN PÉRGOLA P-190
TIPOLOGÍA 4 COLUMNAS

PERFILES PÉRGOLA P-190
TIPOLOGÍA 4 COLUMNAS

Lama P-190 LED
050189

Columna P-150x150x2,5 mm
023101

Viga P-220x100 mm
023103

40
22

0

15
0

187

75

100

150

Lama P-190
050188

40

187

01 INSTALACIÓN FIJACIÓN BASE COLUMNA
02 INSTALACIÓN REFUERZO INTERIOR
03 LAMA P-190 EXPLOSIONADA

02

01

03

15ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ  I    
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΓΚΟΛΑ

P-150
Το νέο P-150 είναι ένα μοντέλο με παρόμοια χαρακτηριστικά με 
το P-190. Είναι σχεδιασμένο με καθαρές γραμμές που του επι-
τρέπει να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό στυλ.

Αυτή η πέργκολα έχει μεγάλα πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά 
την εγκατάσταση. Ο χρόνος εγκατάστασης ελαχιστοποιείται, 
καθιστώντας το ένα γρήγορο και εύκολο έργο, δεδομένου ότι 
ορισμένα προφίλ απλώς συνδέονται στη θέση τους και δεν 
χρειάζονται βίδωμα.

Η τοποθέτηση των πτερυγίων είναι επίσης πιο ομαλή, χάρη στο 
ελατήριο ανάκλισης.



Περιμετρική 
στεγάνωση 
Ένα ειδικό σύστημα που λειτουργεί ενάντια στην πλευρική βροχό-
πτωση και αποτρέπει το άμεσο και / ή το ανακλώμενο φως να διέρ-
χεται από τους αρμούς μεταξύ των πτερυγίων και του πλαισίου.

Βελτιστοποίηση 
εξαρτημάτων
Η εγκατάσταση αυτού του μοντέλου διπλού τύπου, καθώς και η ομα-
δοποίηση περγκόλων, επιτρέπουν την κοινή χρήση των κολώνων, με 
αποτέλεσμα ένα πολύ αποδοτικό σχεδιασμό.

Κίνηση με μοτέρ εξωτερικά
Ο κινητήρας, ο οποίος λειτουργεί σε 24Vdc (χαμηλής 
τάσης), παρέχει επίσης καλύτερη ασφάλεια από ηλεκτρο-
πληξία.

Σύστημα περιμετρικής σφράγισης κατά της
πλευρικής βροχής και δόνησης εξαιτίας των 
ριπών ανέμου.

Εύκολη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων
Τα εξαρτήματα προσαρμόζονται στη θέση τους χωρίς 
βίδες. Τα πτερύγια μπορούν επίσης να εγκατασταθούν 
γρήγορα χάρη στην επαναφορά του άξονα με ελατήριο.

Στεγανό κάλυμμα που «αναπνέει»
Κινούμενα πτερύγια, από 0° έως 135°.

Διαφορετικοί τύποι τοποθέτησης
Προσαρμοσμένη κατασκευή.

Διαστάσεις των πτερυγίων
150x35 mm.

Μέγιστες διαστάσεις (τύπος 4 κολώνων)
Ύψος: 3,000 mm, Πλάτος: 3,600 mm, Μήκος: 5,000 mm.

Αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων σε 
κανάλια
Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση σε κανάλι.

Υλικά
6063 T5 αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας και φίλτρο 
νάιλον fv UV.

Φινίρισμα
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές Qualicoat, Qualideco και 
Qualanod. Το χρώμα RAL, το ανοδιωμένο ή το χρώμα 
ξύλου είναι διαθέσιμα.

Κίνηση με μοτέρ 
εξωτερικά
Ο κινητήρας στο μοντέλο P-150 βρίσκεται στο πάνω μέρος της πέρ-
γκολας, εξωτερικά, έτσι ώστε να μην είναι ορατό από μέσα.

Το IP67 του εξασφαλίζει πλήρη εγγύηση όσον αφορά την εξωτερική 
έκθεση στη βροχή και τα αιωρούμενα σωματίδια όπως η σκόνη κ.λπ.

Αυτή η ρύθμιση καθιστά δυνατή την κοινή χρήση ενός κινητήρα όταν 
υπάρχουν ομάδες συστημάτων πέργκολας ή σε πέργκολες διπλής 
όψης.

19

Χαρακτηριστικά

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ  I    
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4 ΚΟΛΩΝΕΣ 3 ΚΟΛΩΝΕΣ 2 ΚΟΛΩΝΕΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

ΔΙΠΛΗ
4 ΚΟΛΩΝΕΣ

A Μέγιστο ελεγμένο πλάτος 3.600 mm 3.600 mm 3.600 mm 6.000 mm

B Μέγιστο ελεγμένο μήκος
(σύμφωνα με το πλάτος και την τοποθεσία) 5.000 mm 5.000 mm 5.000 mm 5.000 mm

C Μέγιστο ύψος 3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm 3.000 mm

D Διαστάσεις πλαισίου 180 mm 180 mm 180 mm 242,5 mm

E Διαστάσεις πλαισίου 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm

F Διαστάσεις κολώνων * 125x125 mm * 125x125 mm * 125x125 mm * 150x150 mm

Ελάχιστη κλίση Καμία κλίση Καμία κλίση Καμία κλίση Καμία κλίση

Τύπος αποστράγγισης Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση
σε κανάλι

Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση
σε κανάλι

Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση
σε κανάλι

Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση
σε κανάλι

ΔΙΠΛΗ
2 ΚΟΛΩΝΕΣ

ΧΩΡΙΣ
ΚΟΛΩΝΕΣ

6.000 mm 3.600 mm

5.000 mm 5.000 mm

3.000 mm -

242,5 mm 180 mm

180 mm 180 mm

* 150x150 mm -

Καμία κλίση Καμία κλίση

Ελεύθερη ροή ή διοχέτευση
σε κανάλι

Πρέπει να γίνεται
από τον πελάτη

A

B

D

C

E

A

B

D

C

E

B

A

D

C

B

A

D
E

C

B

A

C

D E
D

B

A

E

* Συναρμολήγηση πάνω σε επιφάνεια

ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
P-150 ΠΕΡΓΚΟΛΑ



EJEMPLO INSTALACIÓN PÉRGOLA P-150
TIPOLOGÍA 4 COLUMNAS

PERFILES PÉRGOLA P-150
TIPOLOGÍA 4 COLUMNAS

EJEMPLO INSTALACIÓN PÉRGOLA P-150
TIPOLOGÍA 4 COLUMNAS

02

01

03

Lama P-150 LED
050210

Columna P-125x125 mm
050205

Viga P-180x85 mm
050206

18
0

12
5

75 125
01 INSTALACIÓN DE ESCUADRAS VERTICALES DE VIGA P-180
02 LAMA P-150 EXPLOSIONADA
03 INSTALACIÓN FIJACIÓN DE SUPERFICIE S 

Adaptador clipable
40x50 mm SOFT

050218

40

50

35

178,39

Lama P-150
050209

35

178,39

Colector de clipaje
050208

31
,7

0

63,90
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ΠΕΡΓΚΟΛΑ 
ΜΕ 2 ΚΟΛΩΝΕΣ
Πέργκολα με 2 κολώνες κάθετες προς 
τον τοίχο, με το νερό να διοχετεύεται 
σε ελεύθερη αποστράγγιση.

Εγκατάσταση για την αναδιαμόρφωση 
ενός παλιού αρχοντικού.

Ανακαλύψτε 
νέες γωνιές
Οι κήποι και οι βεράντες αποτελούν ουσιαστικό μέρος των σπιτιών μας, και 
δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ τους στο σπίτι μας.

Οι βιοκλιματικές πέργκολες μας επιτρέπουν την άνεση και την ευεξία,  
καθώς συνδέονται και δημιουργούν εκτενέστερο χώρο διαβίωσης.
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Ο γραμμικός και διαχρονικός σχεδιασμός του προσαρμόζεται στα 
πιο σύγχρονα αρχιτεκτονικά στυλ, αλλά και στα πιο παραδοσιακά.

ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΜΕ 2 ΚΟΛΩΝΕΣ
Βιοκλιματική πέργκολα με 2 κολώνες με άμεση τοποθέτηση σε τοίχο. Αυτή η πέργκολα είναι 
εξοπλισμένη με 4 λωρίδες λυχνίας LED (θερμό φως), 1 μουσικό σύστημα Bluetooth και θερμαντή-
ρα υπέρυθρων 2.0 0 W. Η σφράγιση ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση τεσσάρων συστημάτων 
ηλιοπροστασίας Wind Screen XL.

Παράδοση
και νεωτερισμός



Η ΗΗΗΗΗ ΗΗΗ ΗΗΗΗΗμΗΗΗΗ πΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗμΗΗΗ ΗπΗ πΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗμΗΗΗπΗΗΗμΗΗΗ ΗΗΗΗΗμΗΗΗ 
πΗΗΗΗΗΗΗ. ΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗ πΗΗ ΗπΗΗΗΗπΗΗ μΗΗ ΗΗΗμΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗ ΗπΗ 0° ΗΗΗ 135°, Η ΗπΗΗΗ ΗπΗΗΗΗπΗΗ ΗΗ 
ΗΗΗΗΗΗΗΗπΗΗΗΗΗ ΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗ, ΗΗΗΗπΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗ μΗΗΗΗΗΗ ΗΗ ΗΗΗΗΗμΗ ΗΗΗΗ ΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗ ΗμΗΗΗΗ.

ΗΗΗ πΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗπΗ ΗΗΗ πΗΗ ΗπΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ, ΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗ ΗΗμΗΗΗΗΗΗΗ μΗ ΗΗΗΗΗΗ 
ΗΗΗπΗ ΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗ ΗπΗΗΗΗΗΗΗΗ. ΗΗ πΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗμΗΗΗ μΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ, ΗΗ ΗπΗΗΗ ΗμπΗ-
ΗΗΗΗΗ ΗΗ ΗΗΗΗ ΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗ πΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗ.

Ο σχεδιασμός των πτερυγίων P-190 
και P-150 επιτρέπει τη συλλογή των 
ομβρίων υδάτων προκειμένου να επα-
ναχρησιμοποιηθούν. Το νερό διοχε-
τεύεται προς τα πλάγια πλαίσια, χωρίς 
να υπάρχει ανάγκη κλίσης του συστή-
ματος αποστράγγισης.

Με αυτό τον τρόπο, βοηθά επίσης 
στην προστασία των επίπλων που βρί-
σκονται κάτω από την πέργκολα, γιατί 
αποτρέπει την πτώση του αποθηκευ-
μένου βρόχινου νερού στα έπιπλα σας 
όταν τα πτερύγια μετακινούνται πάλι.

ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΟΜΒΡΙΑ 
ΥΔΑΤΑ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ
ΠΤΕΡΥΓΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

01 Στην περίπτωση αποστράγγισης ελεύθερης 
ροής, το νερό αποβάλλεται ελεύθερα μέσω 
δύο κολώνων προς την επιφάνεια στην οποία 
είναι τοποθετημένη η πέργκολα, μέσω των 
οπών που προορίζονται για τη χρήση αυτή.

Το ενσωματωμένο κανάλι στο εσωτερικό 
επιτρέπει στο βρόχινο νερό να εκκενωθεί για 
μετέπειτα ανάκτηση. Κατά τη διάρκεια κα-
τασκευής του πλαισίου πριν από την τοποθέ-
τηση των πτερυγίων, πρέπει να ληφθεί υπό-
ψη η προεγκατάσταση της αποστράγγισης.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΚΑΝΑΛΙ 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

02

29

Επιτρέπει τον τέλειο 
εξαερισμό του χώρου, 
δημιουργεί ίσκιο όταν η 
μέρα είναι ηλιόλουστη 
ή προστατεύει από το 
νερό όταν βρέχει.

5º

Η οροφή είναι κλειστή 
και προσφέρει πλήρη 
προστασία κατά της 
πιο επιβλαβούς ηλιακής 
ακτινοβολίας όπως επί-
σης και του πιο ακραίου 
καιρού.

0º

Το άνοιγμα των 
πτερυγίων επιτρέπει 
την πλήρη χρήση του 
ηλιακού φωτός, ακόμη 
και τις ημέρες με μικρή 
ηλιοφάνεια.

90º

Θα απολαύσετε τον 
φυσικό εξαερισμό, 
έχοντας τον έλεγχο της 
κατεύθυνση και της 
έντασης των ακτίνων 
του ήλιου.

45º

Η μέγιστη κλίση που 
αφήνει στο φως του 
ήλιου να εισέλθει στο 
χώρο όταν ο ήλιος δύει.

135º

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΛΙΣΗΣ
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Δεδομένων των τεράστιων δυνατοτήτων που προσφέρουν, οι πέργκολες Saxun απο-
τελούν την τέλεια λύση για όλα τα είδη έργων στον τομέα HORECA, είτε σε ξενο-
δοχεία, εστιατόρια ή καφέ. Η έλλειψη ανάγκης για τοιχοποιία και η σύλληψή τους ως 
πτυσσόμενες δομές επιτρέπουν την γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. 

Ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων, καθώς και αξεσουάρ και συμπληρωματικά εξαρτήμα-
τα, καθιστούν δυνατή τη δημιουργία νέων και ελκυστικών χώρων για τους πελάτες 
σας έτσι ώστε να απολαμβάνουν την ύπαιθρο σε οποιαδήποτε εποχή του έτους, ανά 
πάσα στιγμή της ημέρας.

Ένα ασφαλές στοίχημα
για την επιχείρησή σας

ΠΕΡΓΚΟΛΑ 2 ΚΟΛΩΝΩΝ
Εγκατάσταση πέργκολας κάθετης στον τοίχο με 2 κολώνες και με γυάλινη 
τζαμαρία. Δημιουργήστε μια οικεία και προστατευμένη ατμόσφαιρα για τους 
πελάτες σας.

Αν και η πέργκολα είναι ακριβώς δίπλα στην παραλία, η χρήση αλουμινίου
6063 T5, με επιφάνεια Qualicoat ή Qualanod και ανθεκτικό ανοξείδωτο
αξεσουάρ χάλυβα, εγγυάται αξιόπιστη ανθεκτικότητα.

KSKL
Typewriter
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Αυτοστηριζόμενη δομή με 8 απλά μοντέλα και 1 διπλό μοντέλο, 
προστατεύοντας συνολικά 200 m2, όπου υπάρχουν 16 συστήματα 
τεντών Iris τα οποία έχουν επίσης τοποθετηθεί για να αυξηθεί η προ-
στατευόμενη περιοχή.

Στα πλάγια έχει τοποθετηθεί το κάθετο σύστημα Wind Screen και η 
τέντα Descend.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ  I    
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Οι βιοκλιματικές πέργκολες Saxun μπορούν να εξοπλιστούν με διά-
φορα αξεσουάρ για να βελτιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους. 
Αξεσουάρ με τα οποία μπορείτε να επιτύχετε υψηλότερες αποδό-
σεις, πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σύστημα Wind Screen
Η γκάμα προϊόντων Wind Screen, εκτός από την προστασία και τον υψηλότερο βαθμό ιδιωτικότητας 
που προσφέρει, επιτρέπει επίσης στο ηλιακό φως να εισέρχεται από το πάνω μέρος της πέργκολας.

Πρόκειται για ένα σύστημα σκίασης, σχεδιασμένο ειδικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους το οποίο, 
χάρη στο σύστημα φερμουάρ, μπορεί να παρατείνει την παραμονή σας στο χώρο όλη την ημέρα και 
να παραμείνετε στο χώρο ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχυρών ριπών ανέμου.

Το άνοιγμα και κλείσιμο του συστήματος Wind Screen μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ίδιου 
αυτόματου συστήματος που ελέγχει τη λειτουργία της πέργκολας, εξασφαλίζοντας τέλειο κλείσιμο.

Με εξαιρετική αισθητική αξία και χάρη στο σχεδιασμό των νέων κουτιών, η Wind Screen προσαρμό-
ζεται τέλεια στις πιο υψηλές απαιτήσεις. Αλλά το επίπεδο προσαρμογής των συστημάτων σκίασης 
θα είναι απεριόριστο, χάρη στην μεγάλη ποικιλία υφασμάτων και τα πολλά χρώματα που προσφέρει 
το Saxun.

Ηχοσύστημα Bluetooth
Το να ακούς μουσική σε εξωτερικούς χώρους είναι πραγματικά εύκολο. Θα μπορείτε να αναπαράγετε 
μουσική από οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth, Smartphone ή tablet μέσω της ασύρματης σύνδεσης 
με έναν απλό τρόπο, καθώς χρειάζεται μόνο μια εφαρμογή App για να διαχειριστεί αυτό το σύστημα.

Εξοπλισμός υπέρυθρης 
θέρμανσης
Χάρη στην εγκατάσταση αυτών των συστημάτων θέρμανσης, μπο-
ρείτε να παρατείνετε την παραμονή σας όλη την ημέρα στο χώρο 
και να χρησιμοποιήσετε την πέργκολα ακόμα και τις πιο κρύες μέ-
ρες.

Αυτοματισμοί Somfy
Η χρήση της πέργκολας είναι πολύ εύκολη και άνετη και 
χάρη στα αυτόματα συστήματα της Somfy, θα μπορείτε 
επίσης να διαχειρίζεστε τη λειτουργία της από απόστα-
ση.

Το σύστημα TaHoma θα σας επιτρέψει, ανεξάρτητα από 
το πού βρίσκεστε, να ελέγχετε την πέργκολα σας μαζί 
με τα υπόλοιπα συστή-ματα στον εργασιακό σας χώρο, 
με γρήγορο και εύκολο τρόπο. 

Χάρη στη λήψη της εφαρμογής από το κινητό σας, το 
tablet ή τον υπολογιστή σας και με σύνδεση στο Internet, 
θα αλλάξετε τον προσανατολισμό των πτερυγίων, θα 
ενεργοποιήσετε το φωτισμό (και θα αλλάξετε την έντα-
ση) και τη θέρμανση, θα θέσετε σε λειτουργία το σύ-
στημα ανεμοπροστασίας, η οποία θα πρέπει να διαθέτει 
αισθητήρα ανέμου, ώστε να μην φθείρεται η δομή.

Φωτισμός με λυχνεία LED
Αυτός ο τύπος φωτισμού διανέμει ομοιογενώς το φως. Προσαρμόζεται στις διαφορετικές απαιτήσεις, στην 
ανάγκη δημιουργίας διαφορετικής ατμόσφαιρας, καθώς επιτρέπει τη ρύθμιση του φωτός.

Αυτός ο φωτισμός είναι ενσωματωμένος στο πτερύγιο χωρίς ορατά ίχνη σύνδεσης. Επιλογή θερμού ή 
ουδέτερου φωτός.

Μονωτικό πτερύγιο P-150
Αυτό το κομμάτι διογκωμένου πολυστυρενίου μετριάζει τον ήχο της 
βροχής όταν χτυπά την επιφάνεια των πτερυγίων.

Αυτοματισμοί Somfy
Η χρήση της πέργκολας είναι πολύ εύκολη και άνετη και 
χάρη στα αυτόματα συστήματα της Somfy, θα μπορείτε 
επίσης να διαχειρίζεστε τη λειτουργία της από απόστα-

Το σύστημα TaHoma θα σας επιτρέψει, ανεξάρτητα από 
το πού βρίσκεστε, να ελέγχετε την πέργκολα σας μαζί 
με τα υπόλοιπα συστή-ματα στον εργασιακό σας χώρο, 

Χάρη στη λήψη της εφαρμογής από το κινητό σας, το 
tablet ή τον υπολογιστή σας και με σύνδεση στο Internet, 
θα αλλάξετε τον προσανατολισμό των πτερυγίων, θα 
ενεργοποιήσετε το φωτισμό (και θα αλλάξετε την έντα-
ση) και τη θέρμανση, θα θέσετε σε λειτουργία το σύ-
στημα ανεμοπροστασίας, η οποία θα πρέπει να διαθέτει 
αισθητήρα ανέμου, ώστε να μην φθείρεται η δομή.

Φωτισμός

Θέρμανση

Ανεμοπροστασία

Τέντες

Πέργκολες
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ΠΕΡΓΚΟΛΑ
ΜΕ 4 ΚΟΛΩΝΕΣ
Βιοκλιματική πέργκολα με 4 κολώνες σε χρώμα ματ μπρονζέ.

Στην πέργκολα έχουν επίσης τοποθετηθεί 2 συστήματα ανοιγόμενων σκιάστρων σε 
4 φύλλα με κινούμενες περσίδες, επίσης σε ματ μπρονζέ.
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Προσφέρουμε πολλά χρώματα για τις πέργκολες 
μας, με ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων από λίστα των 
RAL χρωμάτων, των ανωδιωμένων και των απο-
χρώσεων ξύλου.

Χρώματα με την εγγύηση που απαιτείται για τις με-
γάλες σφραγίδες ποιότητας.

RAL 9010 tx RAL 1013 tx

RAL 8017 txRAL 7016 txRAL 9016 tx (διαθεσιμο σε στοκ)

Γκρι 2150 sable tx

RAL 9005 tx

RAL 7035 tx

RAL 6009 tx

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ Αυτά τα φινιρίσματα, εκτός από το να προσφέρουν κομψότητα, παρέχουν επί-
σης τέλεια αντοχή σε κλιματολογικούς παράγοντες και στην ακτινοβολία UV.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι αποχρώσεις αυτών των χρωμάτων είναι μόνο για καθοδήγηση. Μπορεί να υπάρχει διαφορά από το πραγματικό χρώμα που οφείλεται στη διαδικασία εκτύπωσης.

Οι βιοκλιματικές πέργκολες Saxun μπορούν να λουστραριστούν σε οποιοδήποτε χρώμα από τον χρωματικό 
πίνακα RAL. Η επίστρωση των πτερυγίων, των κολώνων, των δοκών και άλλων προφίλ των εξαρτημάτων 
που το απαρτίζουν, γίνεται στις εγκαταστάσεις μας στο Sax (Αλικάντε). Χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνο-
λογία για την παροχή επιφάνειας υψηλής ποιότητας που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής 
πιστοποίησης Qualicoat.
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Οι πέργκολες μας, όπως και τα υπόλοιπα προϊό-
ντα μας, υποβάλλονται σε μια ποικιλία δοκιμών στα 
εργαστήριά μας για να ελεγχθεί η αντίσταση και η 
συμπεριφορά τους κάτω από κάθε είδους περιστά-
σεις.

Δοκιμές που έγιναν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Διεθνών προτύπων που περιλαμβάνουν παραμέ-
τρους όπως η αντίσταση στην αιολική ενέργειακαι 
στις βροχοπτώσεις ή στις χιονοπτώσεις, δείχνουν 
την εξαιρετική απόδοση των βιοκλιματικών μας συ-
στημάτων πέργκολας ενάντια στις δυσμενείς συν-
θήκες.

Φορτίο 
χιονιού Βροχόπτωση

P-190 και P-150
Πρότυπο UNE-EN 12056-3, (0,03 l / s
Μέγιστη) συνεχής βροχόπτωση περίπου 
108 L.m2 / h (δομές + πτερύγια).

Ανεμοπίεση 

P-190 και P-150
Πρότυπο UNE-EN 13659:2004 + τάξη Α 
6 (περίπου 112 km / h) δοκιμασμένο έως 
190 Km / h χωρίς να σπάσει κατά τη δια-
δικασία ελέγχου των παραμέτρων.

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΠΈΡΓΚΟΛΑ 
ΜΕ 2 ΚΟΛΏΝΕΣ
Πέργκολα κάθετη στον τοίχο με 2 κολώνες. Η δομή είναι 
στο χρώμα RAL 7016, ενώ τα πτερύγια είναι σε RAL 9016.

Έλεγχος αντοχής στην ανεμοπίεση για το μοντέλο P-190 στο εργαστήριο Giménez Ganga.

P-190
=100 kg/m2 (συμπεριλαμβανομένου του δικού 
του βάρους) Διαδικασία δομών αλουμινίου 
Standard EN-1999 EUROCODE 9.

P-150
=65 kg/m2 (συμπεριλαμβανομένου του δικού 
του βάρους) Πρότυπο EN-1999 EUROCODE 
9 διαδικασία δομών αλουμινίου.
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Η Giménez Ganga είναι μια ισπανική εταιρεία που από το 1959 προσφέρει λύ-
σεις ηλιακής προστασίας, συστημάτων κουφώματος και διακοσμητικές λύσεις.

Μια εταιρεία σε συνεχή ανάπτυξη, η οποία κατέχει σημαντική θέση στις εθνι-
κές και διεθνείς αγορές, που έχει γίνει οικείο όνομα ως κατασκευαστής ρολών, 
κυλιόμενων θυρών, περσίδων, κουφωμάτων, αντικωνωπικών συστημάτων, 
κουρτινών και περσίδων, τεντών και συστημάτων πέργκολας.

Η μεγάλη γεωγραφική μας εξάπλωση, μαζί με μια λαμπρή ομάδα και μια ισχυρή 
τεχνολογική και παραγωγική ικανότητα, μας επιτρέπει να είμαστε στην πρώτη 
γραμμή της βιομηχανίας μας για να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊό-
ντα με βέλτιστη ποιότητα και εγγυημένη εξυπηρέτηση.

Ανθρώπινο και τεχνολογικό
δυναμικό
Η εταιρία Giménez Ganga σχεδιάζει και κατασκευάζει κατ’αποκλειστικότητα τις βιοκλιματικές 
πέργκολες Saxun. Από την αρχική φάση κάθε έργου στο τμήμα R + D + i μας, στη διέλαση όλων 
των προφίλ από τα οποία κατασκευάζονται όλα τα προϊόντα μας, όλα αυτά πραγματοποιούνται 
στις εγκαταστάσεις μας στο Sax. Τρεις σειρές διέλασης υψηλής απόδοσης παρέχουν την παρα-
γωγή όλων των προφίλ αλουμινίου που πωλούνται από την εταιρία Giménez Ganga, μεταξύ των 
οποίων και αυτές που σχετίζονται με τις πέργκολες μας.



Όλα τα περιεχόμενα αυτού του καταλόγου 
(συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περι-
ορισμό, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, 
εικόνες και άλλα περιεχόμενα) ανήκουν 
στην εταιρία Giménez Ganga ή σε τρίτους, 
χωρίς τα δικαιώματα εκμετάλλευσης όπως 
αναγνωρίζονται  από τα ισχύοντα πρότυπα 
πνευματικής ιδιοκτησίας να μεταφέρονται 
στον Χρήστη. Τα εμπορικά σήματα, ονό-
ματα ή διακριτικά σήματα ανήκουν επίσης 
στην Giménez Ganga, με την κατανόηση ότι 
η πρόσβαση σε αυτά δεν παρέχει δικαιώμα-
τα στα εν λόγω εμπορικά σήματα, εμπορικά 
ονόματα και / ή διακριτικά σήματα.

© Copyright 2017. Giménez Ganga, S.L.U.

Global System 
Nikos Van Der Steenhoven LTD

5th km RD. Thessaloniki - Lagada, 56429
Thessaloniki, Greece

t. (+30) 2310 574767
f. (+30) 2310 574762

info@globalsystem.gr

globalsystem.gr

aluminium • pvc • rolls
GlobalSystem
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