
Mais produto:
- Novos perfis: Viga lateral e central
- Inclinação facilmente adaptável
graças aos perfis pivotantes altos e 
baixos
- Montagem simplificada por um perfil 
grampeado;
-Estrutura adaptada ao policarbonato 
32mm (translucido ou opaco) e termo 
painel;
- Placa mais larga, até 1.2m. 
- Orientação da estrutura de 5 a 15º;
-Iluminação em LED em opção ;
- Multifuncional : entrada de garagem 
ou terraço.
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PERGOLA
Policarbonato II

Conexão a cada 7 m

NOVO

Nova montagemNovo desing



RAL 9010 branco
Lacagem brilhante

Acabamentos standard

RAL 7016 ANTRACITE 
Lacagem teflonada

DIMENSÕES MÁXIMAS DE UTILIZAÇÃO
Largura por placa: 1,2 metros Max
Largura entre postes: 4,00 metros
Avanço máximo: 4,00 metros
Altura dos postes: 2.50 metros
Inclinação ajustável de 5 a 15º

Todos os perfis de fluxo são rectos a  90 ° 
para facilidade de fabrico e de montagem.

A água da chuva flui através dos tubos inseridos nos perfis 
dos postes. 
A cobertura em policarbonato assegura a estanqueidade 
á água.
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Suporte de fixação ao solo: ST34

A nova pérgola é compatível com todos os painéis de 32 mm de espessura
quer com placas de policarbonato ou placas termo painel para se ajustar da 
melhor forma ao sol no seu terraço de acordo com suas necessidades.

INFORMAÇÃO TÉCNICA 



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Prenda os perfis de bloqueio da placa
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Clip

Alinhamento das faces

Perfil parede

Viga

Viga

Viga intermédia

Placa de policarbonato 

Cofre frontal

Postes



PERGOLA
POLICARBONATO II

Inteligente e tendência
Produção sobre medida
Adapta-se perfeitamente á 
arquitetura tradicional e moderna

- Iluminação de fita LED em cada viga.
- Número de fita flexível (1 tira três lados no total)
- Controle remoto centralizado LEDs

   LED

Aproveite por fim do seu terraço

Disponível em ilha 

até 7mts de largura 

Para mais informações :
Rua da Industria, Carro Quebrado - 3720 PINDELO - PORTUGAL
Tél: (351) 256.86.02.36 - Fax: (351) 256.86.02.32
mitjavila@mitjavila.pt - www.mitjavila.com 

www.mitjavila.com


