Pergoshade

email:

Inspired by Greek Architecture
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ΣΚΙΑΣΗ
ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ
L’OMBRAGE
À FORTEΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
PERSONNALITÉ
INTENSIVE SHADING PERSONALITY

Vivez
unique
de profiter
de
Ζήστεl'expérience
την μοναδική
εμπειρία
του να
moments
de détente
et de
tranquillité,
απολαμβάνεις
στιγμές
χαλάρωσης
καιavec
style,
dansμε
unστυλ,
espace
ηρεμίας,
σεextérieur
έναν εντυπωσιακό
εξωτερικό χώρο,
προστατευμένοι
impressionnant,
entièrement
protégé de
πλήρως
από όλα τα καιρικά
φαινόμενα.
tous
les phénomènes
météorologiques.
Live the unique experience of enjoying
moments of relaxation in a stylish outdoor
area, fully protected from all weather
conditions.
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ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
LUXUEUSE & RAFFINÉE
REFINED LUXURY
, έχει
Η σχεδίαση του Pergos
Le design de Pergoshade QUBICA, a une forte
έντονη προσωπικότητα που σε μαγνητίζει από
personnalité
qui
vous
magnéTse
dès
le
premier
την πρώτη ματιά.
regard.
Ses lignes
strictes et
à la fois dynamiques
Οι
αυστηρές
και συνάμα
δυναμικές
του γραμμές
soulignent son τον
caractère
luxueux
capTvent leκαι
αναδεικνύουν
πολυτελή
τουetχαρακτήρα
regard.
καθηλώνουν
το βλέμμα.
, has a
The design of
striking personality that magnetizes at first sight.
Its straight and dynamic lines give a modern look
and highlight its luxurious character.
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Οι λιτές
γραμμές
χαρακτηρίζουν
την
εμφάνιση του,
Les
lignes
simplesκαι
etοιlesκαθαρές
surfacesεπιφάνειες,
épurées caractérisent
son
apparence,
avecμε
les
τις έντονες
που le
διατρέχουν
κέντρο της
περιμετρικής
να une
lignes
fortesγραμμώσεις
qui traversent
centre duτο
périmètre
avant
dominantμετώπης
et donnant
κυριαρχούν
και να δίνουν
ξεχωριστή ταυτότητα στο μοντέλο.
identité
particulière
au modèle.

The sleek lines and clean surfaces characterize its appearance, while the sharp lines all
around the perimeter dominating and giving a unique identity to the model.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ
DESIGN
& IDENTITÉΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
UNIQUE.

DESIGN WITH DINSTINCTIVE IDENTITY.
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Η ΔPOUVOIR
ΥΝΑΜΗ
Η Σ Ε Π ΙΛ Ο Γ Η Σ .
LE
DUΤ CHOIX
THE POWER OF CHOICE.
Το
σας εξασφαλίζει τη
δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα εντελώς ξεχωριστό
Pergoshade
QUBICA
Le
vous offreστο
la possibilité
de σας
créer un
μοντέλο,
το οποίο
θα ταιριάζει
προσωπικό
modèle
complètement unique, qui correspondra à votre
γούστο και θα εναρμονιστεί πλήρως με το χώρο σας,
personnalité
avec vos goûts et s'harmonisera pleinement
χωρίς κανέναν συμβιβασμό. Εσείς, απλά επιλέξτε και
avec
votre
sans aucun
compromis.
δώστε
τονespace
ξεχωριστό
χαρακτήρα
που θέλετε, για τη
απόλαυση ενός μοναδικού εξωτερικού χώρου.

The
provides you with the ability
to create a completely unique model, which will fit your
personal taste and will fully harmonize with
your space without any compromise.
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Χ Ρ Ω Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Ι Α ΛΟΥ Μ Ι Ν Ι ΟΥ
C O LO R F R A M E S

ΥΦΑ Σ Μ ΑΤΑ
FA B R I C S

άµεσα διαθέσιµα
in production

κατόπιν παραγγελίας
under request

COLLECTION
Opatex Pro - Way
EXTERNAL SIDE - INTERNAL SIDE

Starlight

Alaska White

WHITE OUT / WHITE IN (LIN)
ΛΕΥΚΟ / ΛΕΥΚΟ (ΣΑΓΡΕ)

IVORY OUT / IVORY IN (LIN)
ΚΡΕΜ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

BORDEAUX OUT / IVORY IN (LIN)
ΜΠΟΡΝΤΟ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

GREEN OUT / IVORY IN (LIN)
ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

TAUPE OUT / IVORY IN (LIN)
ΜΟΚΑ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

GREY OUT / IVORY IN (LIN)
ΓΚΡΙ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

GREY OUT / LIGHT GREY IN (LIN)
ΓΚΡΙ / ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ (ΣΑΓΡΕ)

CHARCOAL GREY OUT / IVORY IN (LIN)
ΑΝΘΡΑΚΙ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

BLACK OUT / BLACK IN (CARBON)
ΜΑΥΡΟ / ΜΑΥΡΟ (CARBON)

IVORY OUT / IVORY IN (GLOSSY)
ΚΡΕΜ / ΚΡΕΜ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ)

GREY OUT / GREY IN (GLOSSY)
ΓΚΡΙ / ΓΚΡΙ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ)

Mercury Gray
Starlight

Cobalti

Sand White

Polar Silver
Silver Fir

Sunblock

Red Pine

Cappuccino beige

WHITE OUT / WHITE IN (GLOSSY)
ΛΕΥΚΟ / ΛΕΥΚΟ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ)

Space Gray
RAL options

Cocoa Brown
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Night Black

Sunblock Lin

WHITE OUT / WHITE IN (LIN)
ΛΕΥΚΟ / ΛΕΥΚΟ (ΣΑΓΡΕ)

IVORY OUT / IVORY IN (LIN)
ΚΡΕΜ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

GREY OUT / GREY IN (LIN)
ΓΚΡΙ / ΓΚΡΙ (ΣΑΓΡΕ)
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Σ ΥSYSTÈME
Σ Τ Η Μ Α D’ÉCLAIRAGE
Φ Ω Τ Ι Σ Μ ΟΥ« LED
“ L EEYE
D E»Y E ”
L E D L I G H T I N G SYST E M “ E Y E R AY ”

Α Ξ Ε Σ ΟΥΑ Ρ
AC C E S S O R I E S

Smoove 1 A/M IO
with a selection of frame

Situo 1 - Pure IO

Sensor Eolis Wirefree IO

Sensor Sunis Wirefree II IO

Somfy λύσεων
La gamme
de solutions
Η complète
ολοκληρωμένη
σειρά
garantitτης
queSomfy
tous lesεξασφαλίζει
systèmes sontότι όλα τα
efficacement
contrôlés,ελέγχονται
à la fois en usage
συστήματα
αποτελεσματικά,
τόσο σε maximisant
επαγγελματικές
professionnel
et domestique,
les
κατασκευές
όσο καιd’énergie
για οικιακή
performances,
les économies
et leχρήconfort.ση, μεγιστοποιώντας την απόδοση,

Somfy’ s complete range of solutions
ensures that all systems are effectively
controlled, both in professional and
home use, maximizing performance,
energy savings and comfort.

Caractéristiques
principales:
Κύρια χαρακτηριστικά:

Main characteristics:

την εξοικονόμηση ενέργειας και την
άνεση.

•

Durabilité
• Αντοχή στο χρόνο

• Durability

•

Un fonctionnement
en douceur
• Ομαλή λειτουργία

• Smooth operation

•

Design
élégantσχεδιασμός
• Κομψός

• Elegant design

•

• Μειωμένα
επίπεδα θορύβου
Niveau
sonore réduit

• Reduced noise level

•

• Αντίληψη
εμποδίου
Perception
des obstacles

• Obstacle perception

•

• Συνδυασμός
χειροκίνηση
Combinaison
avec commande
manuelle

• Combination with hand operation

Το σύστημα φωτισμού “LED EYE”, με την λιτή και κομψή του εμφάνιση, έρχεται να
ολοκληρώσει την χρηστικότητα της σειράς
, χαρίζοντας επαρκή και
ποιοτικό φωτισμό και προσφέροντας την ιδανική ατμόσφαιρα στον εξωτερικό σας
χώρο. Διατίθεται με επιλογή “θερμού” ή ψυχρού” φωτός και με δυνατότητα dimming.
The
“LED EYE”
Lighting
System,
stylish
look, completes
«LED
EYE», with
Le système
d'éclairage
avecits
sonsleek
look and
élégant
et élégant,
complètethe
la usability
providing
sufficient
lighting
and suffisante
offering the
of
the Pergos
Pergoshade
convivialité
de la sérieseries,
, fournissant
un quality
éclairage
de qualité
et ideal
atmosphere
in your idéale
outdoor
in “yellow”
or “white”
colourd'éclairage
light and
offrant l'atmosphère
dansarea.
votreAvailable
espace extérieur.
Disponible
en option
dimming
option.de couleur «jaune» ou «blanche».
et de gradation
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CONFIGURATIONS
Max Width 5,50m
Max Projection 5,50m
Max Width 5,50m
Max Projection 5,50m

Max Width 5,50m
Max Projection 5,50m

ξεχωρίζουν για την εργονο•Τα προϊόντα
miba se distinguent par leur
Les produits
μία,•Τα
τηνπροϊόντα
αισθητική,
ξεχωρίζουν για την εργονο-

ergonomie, leur esthétique, leur qualité

550
c

m

550 c

m

τηνμία,
απαράμιλλη
ποιότητά τους. Χαρακτηρίζοτηνinégalée.
αισθητική,
νται•Τα
απόπροϊόντα
μοναδικό σειριακό
αριθμό και συνοξεχωρίζουν
για την εργονοLes
caractéristique
du τους.
produit
sont
δεύονται με ταυτότητα
γνησιότητας
ολογράμματος.
την απαράμιλλη
ποιότητά
Χαρακτηρίζο-

550

μία, τηνaccompagnées
αισθητική, d'un numéro de série unique et
νται
σειριακό
αριθμό
και συνο•
products
are από
knownμοναδικό
for the ergonomy,
safety
and
ID d'authentification
ont
unγνησιότητας
holographique.
απαράμιλλη
ποιότητά
τους.
Χαρακτηρίζοunique
quality.
The
are characterized
by a unique
serial
δεύονται
μετην
ταυτότητα
ολογράμματος.
number and identified
by a μοναδικό
3D brand hologram
mark.αριθμό και συνονται από
σειριακό
•Les
products
are
for
theleur
ergonomy,
safety
and
produits
sontknown
connus
pour
ergonomie,
leur sécurité
et
δεύονται
μεmiba
ταυτότητα
γνησιότητας
ολογράμματος.
unique
quality.
The
a unique
leur qualité
unique.
Ils are
sont characterized
caractérisés parby
un numéro
de serial
série
•
products
are
forbrand
the ergonomy,
number
and
identified
byhologramme
a 3D
hologram
mark. and
unique
et
identifiés
parknown
un
de
marque safety
3D.
unique quality. The are characterized by a unique serial
number and identified by a 3D brand hologram mark.

cm

550
4 COLUMNS
max 5.5 x 5.5m

cm

Maximim measures
Μέγιστες διαστάσεις
StandardColumn Height
Ύψος κολώνας
Column dimensions
Διαστάσεις κολώνας

1100 cm

550 c

m

550 c
m

130 x 130 cm
350 cm

Configurations
Διαμορφώσεις

self
standing

Movement
Κίνηση

manual, standard motor,
RTS motor, IO
motor

Fabric options
Τύποι πλαστικού

standard tension
fabric

Required fall height
Απαιτούμενη κλίση
m
50 cgutter
Integrated 5rain
Ενσωματωμένη
υδρορροή 550 cm

√

Remote control
Τηλεχειριστήριο

RTS or IO

Materials

aluminium
αλουμίνιο

Fabric Type
4 COLUMNS
Είδος πλαστικού
max 5.5 x 5.5m

m

250 cm

Beam height
Ύψος στηθαίου

4 COLUMNS
max 5.5 x 5.5mΥλικά

550 c

5.5 x 5.5 m

Frame Colours
(in production)
Χρωματισμοί Αλουμινίου
(άμεσα διαθέσιμα)

Dickson
Sunblock
Ammos
collection
(see page 150)

Frame Colours
(upon request)
Χρωματισμοί Αλουμινίου
(κατόπιν παραγγελίας)

Ral options

Screws and nuts
Βίδες και παξιμάδια

Stainless
steel
Ανοξείδωτο
ατσάλι

1100 cm
1100 cm

Max
Μέγ
M
Stan
Μ
Ύψο
S
Colu
Ύ
Διασ
C
Bea
Δ
Ύψο
B
Con
Ύ
Διαμ
C
Δ
Mov
Κίνη
M
Κ
Fab
Τύπ
F
ReqΤ
Απα
R
Inte
Α
Ενσ
υδρIn
Ε
Rem
υ
Τηλ
R
MatΤ
Υλικ
M
FabΥ
Είδο
F
Fram
Ε
(in p
F
Χρω
(i
(άμε
Χ
(ά
Fram
(upo
F
Χρω
(u
(κατ
Χ
(κ
Scre
Βίδε
S
Β

MATERIALS & COLOURS
MATERIALS
& COLOURS
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

• Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της
εταιρείας εναρμονίζεται με το πρότυπο ISO
• σύστημα
Το Le
σύστημα
διασφάλισης
ποιότητας
της
• Το
διασφάλισης
ποιότητας
τηςdeκαι
9001:2008,
το πιο
αναγνωρισμένο
ευρέsystème
d'assurance
qualité
l'entreprise
εταιρείας
εναρμονίζεται
με το πρότυπο
εταιρείας
εναρμονίζεται
μεISO
τοISO
πρότυπο
ISO
est conforme
à la norme
9001:
2008,
la
ως
χρησιμοποιούμενο
πρότυπο
στον
κόσμο.
9001:2008, το πιο αναγνωρισμένο και ευρέ9001:2008,
τοplus
πιο
αναγνωρισμένο
και ευρέla
reconnue
et la plus largement
Πιστοποιημένο
απόnorme
τον οίκο
SWISS
ως χρησιμοποιούμενο
πρότυποApproval.
στον κόσμο.
ωςτον
χρησιμοποιούμενο
uTlisée
au monde.
Πιστοποιημένο από
οίκο SWISS
Approval.πρότυπο στον κόσμο.
•The
company’s quality
system complies with
CerTﬁé
par SWISS
Πιστοποιημένο
από
τονmanagement
οίκο
SWISSApproval.
Approval.
•The company’s quality management system complies with
the ISO 9001:2008 standard, the most well-known and
the
ISOcompany’s
9001:2008 quality
standard,management
the most well-known
and
•The
system
complies
Le système
de gesTon
la qualité
de systems
l’entreprise
est conforme
used
certification
forde
quality
management
in with
the à la
used
certification
for quality
management
insystems
the
the
ISO
9001:2008
standard,
the
most
well-known
and
norme
ISO 9001:by2008,
laApproval.
cerTﬁcaTon
la plus connue et la plus
world.
Certificated
SWISS
world.
Certificated
by SWISS
Approval.
uTlisée
pour les systèmes
de gesTon
de la qualitésystems
dans le monde.
used
certification
for quality
management
in the
CerTﬁéCertificated
par SWISS Approval.
world.
by SWISS Approval.

P E R G O SYST E M ®

TECHNICAL OPTIONS - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

C E RT I F I C AT I O N S

CONFIGURATIONS
PERGOSYSTEM®
CONFIGURATIONS

MATERIALS & COLOURS
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
C
I FΠI Ο
C ΙAΗT ΣI O
Π EΙ ΣR ΤT Ο
Ε ΙNΣS
ΠCΙ ΣEΤRΟ TΠ IΟFΙ IΗCΣ A
Ε ΙTΣ I O N S

TECHNICAL OPTIONS - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TECHNICAL OPTIONS - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

PERGOSYSTEM®

CONFIGURATIONS

max dimension
5.50 x 5.50m

max dimension
5.50 x 7.00m

max dimension
5.50 x 11.00m

Note: (1) The calculation of the price the
Qubica additional module, is always the
smallest dimension. (2) We recommend
that each module has its own motor.

Pergoshade

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
/ AUTHORISED DEALER
AUTHORIZED
DEALER

DESIGN HOME DECOR s.r.l.

max dimension
11.00 x 5.50m
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B-1325 Chaumont-Gistoux
PHONE : +32 (0)475 915 883
Email : Dhd.jp@me.com - belgium@miba.gr
WebSite : www.design-home-decor.com
max dimension
11.00 x 11.00m

