


Mekanlarınızı
Mutluluğa Açın

SILVER

CORAL

SATIN

GALA

CROWN

PANORAMA

APOLLO
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Exclusive Kumaş Koleksiyonu 

Exclusive Kumaş Profili

3 Eksenli Aydınlatma Sistemi

Aydınlatma Sistemi

Etraf Kapama Opsiyonu

Kontrol & Otomasyon

Su Drenajı & Yalıtım

Strüktürel Tasarım

Uygulama Şekilleri & Çözümler

Skylight Uygulaması

DETAYLAR & OPSIYONLAR
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M O D E L L E R

Beklentilerinizin Ötesinde

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo
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Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo
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Marine Legend Cosmo
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Marine Legend Cosmo
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Marine Legend Cosmo
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Marine Legend CosmoSilver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo

Silver Trump Coral Pavilion Panorama

Apollo Bridge Briliant Gala Crown

Marine Legend Cosmo
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Yalın hatları ve modern tasarımıyla Silver, dış 
mekanınızı şık ve konforlu hale getirerek dört 
mevsim yaşanılabilir kılar.
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A

B

C

PLUS

Ray Tipi II 
12x15

Ray Tipi I 
12x15

Dere 
13X13

Dikme 
10X10

Ön Kiriş  
10X15

Silver Plus, alüminyum taşıyıcılar üzerine adapte edilmiş, açılır & kapanır bir pergola sistemidir. 
Yalın ve modern tasarımıyla dış mekanlarınıza dört mevsim değer katar.

Ürün farklı mevsim şartlarında kullanıma uygun şekilde tasarlanıp üretilmiştir. İstendiğinde, farklı 
ürün ve materyaller ile etrafının kapatılabilmesi özelliği ile AÇILIR & KAPANIR tavana sahip bir 
mekana dönüşebilmektedir.

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir.

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Eğimli yapısı ve Waterblock Sistemi sayesinde üst örtüye yağan yağmur sularını ön kısımda bulunan 
yağmur deresine aktararak dikmelerdeki gizli inişlerden kontrollü tahliye imkânı sunmaktadır. 

Hareketli Aydınlatma Modülleri ise, tavan örtüsü ile birlikte hareket eden, mevcut alüminyum 
profillere montajlı uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir özelliktedir. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir.

PROFİL KESİTLERİ

A Ön Kiriş B Ray C Dikme

8m’ye kadar açılım 8 - 10m arası açılım

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300

700

750

800

850

900

950

1000

İleri A
çılım

En

Maks. Ray Aralığı 450
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COMPACT
En 1300

İleri Açılım 600

Maks. Ray Aralığı 450

Dikme 
8X8

Dere  
13X13

Ön Kiriş 
8X13

Ray  
7.5X12

Silver Compact, alüminyum taşıyıcılar üzerine adapte edilmiş, açılır & kapanır bir pergola sistemidir. 
Kompakt tasarımıyla dış mekanlarınıza değer katar.

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir.

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Su drenaj sistemi taşıyıcı sisteme entegre olup aydınlatma seçeneği de tavan örtüsü ile birlikte 
hareket eden kumaş profillerine entegre edilmiştir.

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.    

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir.

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

PROFİL KESİTLERİ

A

B

C

A Ön Kiriş B Ray C Dikme
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Zarif hatlardan oluşan oval formuyla Coral, 
mekanlarınızın yapısıyla bütünlük sağlayarak 
mimari açıdan estetik bir dokunuş yaratır.
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PLUS

Ray  
12x15

Dere 
13X13

Dikme 
10X10

Ön Kiriş 
10X15

Zarif hatlardan oluşan oval formuyla Coral Plus, mekanlarınızın yapısıyla bütünlük sağlayarak 
mimari açıdan estetik bir dokunuş yaratır.

Ürün farklı mevsim şartlarında kullanıma uygun şekilde tasarlanıp üretilmiştir. İstendiğinde, farklı 
ürün ve materyaller ile etrafının kapatılabilmesi özelliği ile AÇILIR & KAPANIR tavana sahip bir 
mekana dönüşebilmektedir. 

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Su drenaj sistemi taşıyıcı sisteme entegre olup aydınlatma seçeneği de tavan örtüsü ile birlikte 
hareket eden kumaş profillerine entegre edilmiştir. 

Hareketli Aydınlatma Modülleri ise, tavan örtüsü ile birlikte hareket eden, mevcut alüminyum 
profillere montajlı uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir özelliktedir. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir.

A

B

C

A Ön Kiriş B Ray C Dikme

PROFİL KESİTLERİ

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

1200 1250 1300

700

750

800

İleri A
çılım

En

Maks. Ray Aralığı 400

16 17



COMPACT
En 1300

İleri Açılım 600

Maks. Ray Aralığı 400

Ray Profil 
7.5x12

Dikme 
8x8

Dere  
13x13

Ön Kiriş 
8x13

Coral Compact, evinize zarif ve sofistike bir eklentidir, dış mekana uyumla bütünleşir.

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Su drenaj sistemi taşıyıcı sisteme entegre olup aydınlatma seçeneği de tavan örtüsü ile birlikte 
hareket eden kumaş profillerine entegre edilmiştir. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

PROFİL KESİTLERİ

A

B

C

A Ön Kiriş B Ray C Dikme
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Modern tasarımı ve yalın hatlarıyla Satin, 
düz formuyla rahatlatıcı bir etki sağlarken  
hem doğayla iç içe olmanıza hem de açık 
hava lüksünü tecrübe etmenize imkan 
sağlar.
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En 900

İleri Açılım 800

Maks. Ray Aralığı 450

Ray 
12x15

Dikme 
10x10

Trapez Dere      
20x55

Ön Kiriş 
10x15

A B

C

A Ön Kiriş B Ray C Dikme

Satin, özel tasarımı ile eğimsiz düz alüminyum taşıyıcılar üzerinde açılıp kapanan bir pergola 
sistemidir. 

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu*, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Aydınlatma Sistemi, tavan örtüsü ile birlikte hareket eden, mevcut alüminyum profillere montajlı 
uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir özelliktedir. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

*Trapez sistem uygulaması yoktur.
PROFİL KESİTLERİ

MAKSİMUM ÖLÇÜLER
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Birçok kişiyi ağırlamak üzere özel olarak 
tasarlanmış Gala, kalabalık gruplar için 
mükemmel bir organizasyon alanı imkanı 
sunarken misafirlerinizin keyifle vakit 
geçirmesine de olanak sağlar.
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Ray  Tipi 2 
12x15

Ray  Tipi 1 
12x15

Dere 
13X13

Dikme 
10X10

Ön Kiriş 
10X15

A

B

C

A Ön Kiriş B Ray C Dikme

PLUS
Gala Plus, Birçok kişiyi ağırlamak için özel olarak tasarlanmış olup, kalabalık gruplar için mükemmel 
bir organizasyon alanı sunarken misafirlerinizin keyifle vakit geçirmesine de olanak sağlar.

Ürün farklı mevsim şartlarında kullanıma uygun şekilde tasarlanıp üretilmiştir. İstendiğinde, farklı 
ürün ve materyaller ile etrafının kapatılabilmesi özelliği ile AÇILIR & KAPANIR tavana sahip bir 
mekana dönüşebilmektedir. 

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Su drenaj sistemi taşıyıcı sisteme entegre olup aydınlatma seçeneği de tavan örtüsü ile birlikte 
hareket eden kumaş profillerine entegre edilmiştir. 

Aydınlatma Modülleri ise, tavan örtüsü ile birlikte hareket eden, mevcut alüminyum profillere 
montajlı uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir özelliktedir. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

PROFİL KESİTLERİ

16m’ye kadar açılım 16 - 20m arası açılım

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

İleri A
çılım

En

Maks. Ray Aralığı 450
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En 1300

İleri Açılım 1200

Maks. Ray Aralığı 450

Dikme  
8x8

Dere 
13X13

Ön Kiriş 
8x13

Ray 
7,5x12

A

B

C

A Ön Kiriş B Ray C Dikme

COMPACT
Gala Compact, birlikte keyifle vakit geçirilecek zarif bir mimari çözümdür.

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Su drenaj sistemi taşıyıcı sisteme entegre olup aydınlatma seçeneği de tavan örtüsü ile birlikte 
hareket eden kumaş profillerine entegre edilmiştir. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

PROFİL KESİTLERİ

MAKSİMUM ÖLÇÜLER
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Sunduğu rahatlatıcı atmosferle bu konforlu 
tasarım misafirleriniz ile birlikte keyif dolu 
zaman geçirmeniz ve unutulmaz anılar 
biriktirmeniz için tasarlanmış eşsiz bir 
çözümdür.
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Tek Motorlu

Ray  
12x15

Dere 
13X13

Dikme 
10X10

Bu zarif tasarımın sağladığı rahatlatıcı atmosferle misafirleriniz keyif dolu zaman geçirebilirler.
Tasarımın zarif hatları, samimi bir ortam sağlar ve unutulmaz hatıraları garantiler. Bu üründe tavan 
örtüsü tek parça olarak hareket etmektedir. 

Ürün farklı mevsim şartlarında kullanıma uygun şekilde tasarlanıp üretilmiştir. İstendiğinde, farklı 
ürün ve materyaller ile etrafının kapatılabilmesi özelliği ile AÇILIR & KAPANIR tavana sahip bir 
mekana dönüşebilmektedir. 

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Su drenaj sistemi taşıyıcı sisteme entegre olup aydınlatma sistemi de tavan örtüsü ile birlikte 
hareket eden kumaş profillerine entegre edilmiştir.

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

Ön Kiriş 
10X15

A

B

C

A Ön Kiriş B Ray C Dikme

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

İleri A
çılım

En

Maks. Ray Aralığı 350

850 950 1050 1150 1250

800 900 1000 1100 1200 1300

500

550

600

650

700

800

PLUS

PROFİL KESİTLERİ
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Ray  
12x15

Dere 
13X13

Dikme 
10X10

Ön Kiriş 
10X15

Çift Motorlu

Bu eşsiz tasarım, konuklarınızla zamanın tadını maksimum çıkarabileceğiniz rahatlatıcı bir atmosfer 
yaratmaktadır. Tasarımın zarif hatları, samimi bir ortam ve unutulmaz anılar sağlar. 

Ürün farklı mevsim şartlarında kullanıma uygun şekilde tasarlanıp üretilmiştir. İstendiğinde, farklı 
ürün ve materyaller ile etrafının kapatılabilmesi özelliği ile AÇILIR & KAPANIR tavana sahip bir 
mekana dönüşebilmektedir.

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Su drenaj sistemi taşıyıcı sisteme entegre olup aydınlatma seçeneği de tavan örtüsü ile birlikte 
hareket eden kumaş profillerine entegre edilmiştir. 

Hareketli Aydınlatma Modülleri ise, tavan örtüsü ile birlikte hareket eden, mevcut alüminyum 
profillere montajlı uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir özelliktedir. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir.

A

B

C

A Ön Kiriş B Ray C Dikme

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

1200 1250 1300

1400

1500

1600

İleri A
çılım

En

Maks. Ray Aralığı 400

PLUS

PROFİL KESİTLERİ
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Dikme 
8x8

Dere 
13x13

Ön Kiriş 
8x13

Ray 
7,5x12

Tek Motorlu

Crown Compact’ın samimi tasarımı dış mekanınızı şık ve konforlu hale getirerek dört mevsim 
yaşanılabilir kılar. Oval mimarisi, tüm dış mekanda hoş ve sıcak bir atmosfer yaratarak lüks bir açık 
hava deneyimi sunar. Bu üründe tavan örtüsü tek parça olarak hareket eder.

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Su drenaj sistemi taşıyıcı sisteme entegre olup aydınlatma sistemi de tavan örtüsü ile birlikte 
hareket eden kumaş profillerine entegre edilmiştir. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

A

B

C

A Ön Kiriş B Ray C Dikme

1150 1250

1100 1200 1300

500

550

600

En

İleri A
çılım

Maks. Ray Aralığı 350

COMPACT
MAKSİMUM ÖLÇÜLER

PROFİL KESİTLERİ
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En 1300

İleri Açılım 1200

Maks. Ray Aralığı 400

Dere 
13x13

Ön Kiriş 
8x13

Dikme 
8x8

Ray 
7.5x12

Çift Motorlu

Crown Compact’ın oval hatları ve  samimi tasarımı, konforlu bir atmosfer sunarken doğayla iç içe 
yaşam alanınızın keyfini sürmenize imkan sağlar. Bu üründe tavan örtüsü iki parça olarak hareket 
eder. 

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Su drenaj sistemi taşıyıcı sisteme entegre olup aydınlatma seçeneği de tavan örtüsü ile birlikte 
hareket eden kumaş profillerine entegre edilmiştir. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

A

B

C

A Ön Kiriş B Ray C Dikme

COMPACT

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

PROFİL KESİTLERİ
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Panorama, ön dikmesiz çözüm önerisiyle 
manzaranızdan kesintisiz keyif alma 
imkanı yaratırken zarif yapılı mimarisi ve 
yalın detaylarıyla mekanınızla bütünlük 
sağlar, açık hava deneyimini en konforlu 
haliyle sunar.
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En 1300

İleri Açılım 600

Maks. Ray Aralığı 450

En 450

İleri Açılım 400

Maks. Ray Aralığı 450

Ray  
12x15

Dere 
13X13

Arka Dikme 
(Çelik) 
15X15

Ön Kiriş 
10X15

Panorama Plus, ön dikmesiz bir model oluşuyla kesintisiz panoramik görüntünün keyfini 
çıkarmanızı sağlayan dikkat çekici bir yapıya sahiptir. Modern tasarımı askılı veya payandalı 
modelleriyle size şık bir atmosfer sağlayacaktır. 

Ürün farklı mevsim şartlarında kullanıma uygun şekilde tasarlanıp üretilmiştir. 

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini 
tamamen değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 
Eksenli Aydınlatma opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Aydınlatma sistemi tavan örtüsüne entegre olup birlikte açılma ve kapanma hareketi yapar. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup 
ışığın şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

ASKILI MODEL

PAYANDALI MODEL

A Ön Kiriş B Ray C Dere D Arka Dikme E Gergi Borusu ( Ø 50 )

E

PLUS

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

PROFİL KESİTLERİ

D

A

C B
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Arka Dikme 
(Çelik) 
15x15

Dere 
13X13

Ön Kiriş 
8X13

Ray 
7,5X12

Panorama Compact, minimalist tasarımı ve nazik yapısıyla açık alan keyfini eşsiz bir şekilde 
deneyimlemenizi sağlar.

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. Tavan 
örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği olmakla 
birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen değiştiren 
zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma opsiyonları 
ile birlikte kullanılabilir.

Aydınlatma sistemi tavan örtüsüne entegre olup birlikte açılma ve kapanma hareketi yapar. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

En 1300

İleri Açılım 600

Maks. Ray Aralığı 450

ASKILI MODEL

A Ön Kiriş B Ray C Dere D Arka Dikme E Gergi Borusu ( Ø 60 )

E

COMPACT

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

PROFİL KESİTLERİ

D

A

C B
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Görkemli ve zarif yapısıyla oval bir forma 
sahip olan Apollo, ön dikmesiz bir model 
oluşuyla muhteşem manzaraların tadını 
çıkarmak isteyenler için mükemmel bir 
çözüm olmakla beraber, tasarımıyla 
mekanlarınızla bütünleşir ve değer katar.
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Ray  
12x15

Dere 
13X13

Arka 
Dikme 
(Çelik) 
15x15

Ön Kiriş 
10x15

Görkemli ama zarif yapısıyla oval bir forma sahip olan Apollo, ön dikmesiz bir model oluşuyla 
muhteşem manzaraların tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir çözümdür.

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Aydınlatma sistemi tavan örtüsüne entegre olup birlikte açılma ve kapanma hareketi yapar. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

En 1300

İleri Açılım 600

Maks. Ray Aralığı 400

En 400

İleri Açılım 400

Maks. Ray Aralığı 400

ASKILI MODEL

PAYANDALI MODEL

A Ön Kiriş B Ray C Dere D Arka Dikme E Gergi Borusu ( Ø 50 )

E

PLUS

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

PROFİL KESİTLERİ

D

A

C B
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Arka Dikme 
(Çelik) 
15x15

Dere 
13X13

Ön Kiriş 
8x13

Ray 
7,5x12

Apollo Compact, minimalist tasarımı ve nazik yapısıyla açık alan keyfini eşsiz bir şekilde 
deneyimlemenizi sağlar.

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Aydınlatma Sistemi, tavan örtüsü ile birlikte hareket eden, mevcut alüminyum profillere montajlı 
uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir özelliktedir. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

En 1300

İleri Açılım 600

Maks. Ray Aralığı 400

ASKILI MODEL

A Ön Kiriş B Ray C Dere D Arka Dikme E Gergi Borusu ( Ø 50 )

E

COMPACT

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

PROFİL KESİTLERİ

D

A

C B
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Ön dikmesiz tasarımıyla panoramik bir 
görüş sunan Marine, dış mekanınızı 
genişletmenin yaratıcı bir yoludur. 
Sofistike tasarımı, hoş bir karşılama 
atmosferi yaratıken alanınızı en konforlu 
şekilde kullanmanızı sağlar. 
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En 1300

İleri Açılım 1200

Maks. Ray Aralığı 450

Orta Dikme 
(Çelik) 
15x15

Dere 
13X13

Ön Kiriş 
10x15

Ray 
12x15

Ön dikmesiz tasarımıyla panoramik bir görüş sunan Marine, dış mekanınızı genişletmenin yaratıcı 
bir yoludur. Sofistike tasarımı, hoş bir karşılama atmosferi yaratırken alanınızı en konforlu şekilde 
kullanmanızı sağlar. Ürün farklı mevsim şartlarında kullanıma uygun şekilde tasarlanıp üretilmiştir.

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Aydınlatma sistemi tavan örtüsüne entegre olup birlikte açılma ve kapanma hareketi yapar. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

A Ön Kiriş B Ray C Dere D Orta Dikme E Gergi Borusu ( Ø 50 )

E

PLUS

PROFİL KESİTLERİ

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

D

A

C B
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En 1300

İleri Açılım 1200

Maks. Ray Aralığı 450

Ray 
7,5x12

Dere 
13X13

Ön Kiriş 
8x13

Orta Dikme 
(Çelik) 
15x15

Marine Compact,  pratik ve zevkli bir tasarıma sahip olmakla birlikte, minimalist ve hafif detaylarla 
tam olarak ihtiyacınızı karşılarken, ön dikmesiz oluşuyla da konforlu bir mekan yaratmanıza imkan 
sağlar.

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Aydınlatma sistemi tavan örtüsüne entegre olup birlikte açılma ve kapanma hareketi yapar. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

A Ön Kiriş B Ray C Dere D Orta Dikme E Gergi Borusu ( Ø 50 )

E

MAKSİMUM ÖLÇÜLER
COMPACT

PROFİL KESİTLERİ

A

D
C B
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Sofistike tasarımı ve ön dikmesiz özelliği 
ile ayrıcalıklı bir mimari güzellik olan bu 
ürün, mekanınızın diğer mekanlardan 
kolayca ayırt edilmesini sağlar. Dikkat 
çekiciliği ve fark yaratan tasarımı ile 
sunduğu panoramik görüntü bütünlüğü, 
dış mekan deneyiminizi en üst düzeyde 
yaşamanıza imkan sunar.
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En 1300

İleri Açılım 1200

Maks. Ray Aralığı 400

Orta Dikme 
(Çelik) 
15x15

Dere 
13X13

Ön Kiriş 
10x15

Ray 
12x15

Sofistike tasarımı ve ön dikmesiz özelliği ile ayrıcalıklı bir mimari güzellik olan bu ürün, mekanınızın 
diğer mekanlardan kolayca ayırt edilmesini sağlar. Dikkat çekiciliği ve fark yaratan tasarımı ile 
sunduğu panoramik görüntü bütünlüğü, dış mekan deneyiminizi en üst düzeyde yaşamanıza 
imkan sunar.

Ürün farklı mevsim şartlarında kullanıma uygun şekilde tasarlanıp üretilmiştir. 

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Aydınlatma sistemi tavan örtüsüne entegre olup birlikte açılma ve kapanma hareketi yapar. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

A Ön Kiriş B Ray C Dere D Orta Dikme E Gergi Borusu ( Ø 50 )

E

PLUS

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

PROFİL KESİTLERİ

D

A

C B
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En 1300

İleri Açılım 1200

Maks. Ray Aralığı 400

Orta Dikme 
(Çelik) 
15x15

Dere 
13X13

Ön Kiriş 
8x13

Ray 
7,5X12

Bridge Compact, ince çizgisi ve yalın tasarımı ile dış mekanlarınıza estetik dokunuşlar katar.

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. 
Tavan örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği 
olmakla birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Aydınlatma sistemi tavan örtüsüne entegre olup birlikte açılma ve kapanma hareketi yapar. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp üretilmektedir. 

A Ön Kiriş B Ray C Dere D Orta Dikme E Gergi Borusu ( Ø 50 )

E

COMPACT
MAKSİMUM ÖLÇÜLER

PROFİL KESİTLERİ

D

A

C B
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Legend, istediğiniz zaman, 
istediğiniz kadar güneşin 
sunduğu hoş sıcaklığın ve ışığın 
tadını çıkarmanıza imkan verir.

Mevsimler boyu kesintisiz iç iklim 
kontrolü sağlarken, zarif detayları 
ve şık hatlarıyla iç mekanınıza 
estetik katar.
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Legend, estetik tasarımı itibariyle, mevcut yapıya 
basitçe adapte edilerek ışığın ve ısının kontrolünü 
elinize almanızı ve mekanınızın tadını çıkarmanızı 
sağlar.

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok 
geniş bir tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. Tavan 
örtüleri solma ve küflenmeye karşı 5 yıl süre ile 
garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola 
sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği olmakla 
birlikte, eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle 
pergola sistemlerinin konseptini tamamen 
değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. Exclusive 
Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Aydınlatma sistemi tavan örtüsüne entegre olup 
birlikte açılma ve kapanma hareketi yapar. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli 
Aydınlatma modülleri dimmer özellikli olup ışığın 
şiddeti uzaktan kumandadan ayarlanabilmektedir.  

Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel 
tasarlanıp üretilmektedir. 

PROFİL KESİTLERİ

Ray Profil 
5,5X9

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300

700

750

800
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900
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1000

İleri A
çılım

En

Maks. Ray Aralığı 450
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Zarif hatları ve oval yapısıyla 
Cosmo, mevsimler boyu kesintisiz 
iç iklim kontrolüne imkan verirken, 
mekanlarınızda estetik dokunuşlar yaratır.

Cosmo, estetik tasarımı itibariyle, mevcut 
yapıya basitçe adapte edilerek ışığın 
ve ısının kontrolünü elinize almanızı ve 
mekanınızın tadını çıkarmanızı sağlar.
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Cosmo, mevsim boyunca kesintisiz iç iklim kontrolüne izin 
veren oval yapıya sahip vazgeçilmez bir üründür. 

Palmiye farklı renk, desen ve özelilklere sahip çok geniş bir 
tavan örtüsü seçeneği sunmaktadır. Tavan örtüleri solma ve 
küflenmeye karşı 5 yıl süre ile garantilidir. 

Exclusive Kumaş Koleksiyonu, Palmiye’nin pergola 
sistemlerinde trend belirleyici son yeniliği olmakla birlikte, 
eşsiz renk, doku ve desen özellikleriyle pergola sistemlerinin 
konseptini tamamen değiştiren zengin kumaş koleksiyonudur. 
Exclusive Kumaş Profili ve Exclusive 3 Eksenli Aydınlatma 
opsiyonları ile birlikte kullanılabilir.

Aydınlatma sistemi tavan örtüsüne entegre olup birlikte açılma 
ve kapanma hareketi yapar. 

Spot Aydınlatma, Lineer Aydınlatma ve 3 Eksenli Aydınlatma 
modülleri dimmer özellikli olup ışığın şiddeti uzaktan 
kumandadan ayarlanabilmektedir. 

 Ürünlerimizin tamamı seçimlerinize göre size özel tasarlanıp 
üretilmektedir.

PROFİL KESİTLERİ

Ray Profil 
5,5X9

MAKSİMUM ÖLÇÜLER

1200 1250 1300

700

750

800

İleri A
çılım

En

Maks. Ray Aralığı 400
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D E TAY L A R
O P S I Y O N L A R
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KUMAS KOLEKSIYONU
E XCLUSI V E



Dokunustaki His



E XCLUSI V E
KUMAS PROFILI



Dünyaya farklı
bir ısıkla bakın.

E XCLUSI V E

3 EKSENLI AYDINLATMA



SPOT AYDINLATMALINEER AYDINLATMA3 EKSENLİ AYDINLATMA

Güçlü bir aydınlatma ya da atmosferik kısık bir 
aydınlatma; bunların tümüne LED teknolojili 
3 Eksenli 6 Lensli Aydınlatma, 3 Lensli Spot 
Aydınlatma ya da 6 Lensli Lineer Aydınlatma 
seçenekleri ile ulaşabilirsiniz. 

DİM EDİLEBİLİR LED AYDINLATMA

Işık şiddetini uzaktan kumandanızdan ya 
da akıllı telefonunuz üzerinden kontrol 
edebilirsiniz.

AYDINLATMA
SISTEMLERI
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Kollu TenteGüneş Kırıcı Paneller Dış Mekan Dikey Zip Perde Dış Mekan Dikey PerdeCam Sistemleri

ETRAF KAPAMA
OPSIYONU

Çevresel etkilerden korunmak veya dört 
mevsim boyunca kullanılan dış mekan 
yaşam alanları yaratmak için Pergola 

kenarları, cam sistemler, güneş 
kırıcılar, açılır kollu tenteler, harici 

dikey fermuarlı storlar, dış mekan 
dikey storlar ile kaplanabilir.
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KONTROL
& OTOMASYON

Dünyanın neresinde olursanız olun ürünlerinizi 
kolayca kontrol edebilmeniz için tasarlanmıştır. 
Hava durumu değiştiğinde, ışıkların açık veya kapalı 
olduğundan emin olunmayan durumlarda, tek bir 
tıkla ürünlerinize uzaktan müdahale edebilirsiniz.

iOS ve Android akıllı telefon sistemleri ile 
uyumludur. Oluşturulan senaryolar üzerinden çoklu 
fonksiyon atayabilir, tek tuşla komut verebilirsiniz.

CONNEXOON A

A E

B

C

B C E

Telis 1 - Pure Ürününüzü kolayca kontrol etmenizi 
sağlayan zarif tasarım.

D

D

Telis 1 tek kanallı kumanda olup, Telis 4 beş kanala 
sahiptir. Telis 4 opsiyonu Pure, Lounge, Patio, RTS 
Lounge Roller ve RTS Pure Roller kumandalar için 
mevcuttur.

Aynı anda tüm fonksiyonları tek bir kumandadan 
kontrol etmenizi sağlayan 16 kanallı ergonomik 
tasarım. Bu kumanda dijital ekran özelliği 
sayesinde ürün numarası ve sembolünü 
göstererek kolay kontrol imkanı sağlamaktadır.

Roller özelliği ile aydınlatmaların istenilen 
seviyede ayarlanmasını sağlayan 
fonksiyonel tasarım.

Telis 1 - Lounge Siyah renk seçeneğiyle ortama 
şıklık katan tasarım.

Telis 1 - Patio IP 66 su geçirmezlik özelliği ile dış 
mekanlarda kullanım kolaylığı sağlayan tasarım.

Güneşli havalarda ürününüzü otomatik olarak açar ve 
güneşten maksimum koruma sağlar.

Rüzgar hızını ölçer ve yüksek hız tespit 
edildiğinde ürününüzü otomatik olarak toplar.

GÜNEŞ SENSÖRÜÇOKLU KANAL OPSİYONLARI RÜZGAR SENSÖRÜ

* Standart kontrol ünitesidir.

* 
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SU
DRENAJI & YALITIM

Drenaj sisteminin hem kirişler hem de 
dikmeler içerisine dahice entegre olan 
gizli kısmı, suyun tahliye edilmesini  
mümkün kılmaktadır.

Arka Kısım Yalıtımı

Dere Yalıtımı

A

B

ÇİFT HAVA GEÇİRMEZLİK

SİSTEMİ

Ürün kapalı haldeyken tavan ile 
mekanizma arasından hava geçirmemek 
amaçlı yapılan bir uygulamadır. Rayda 
ve derede  bulunan contalar sayesinde 
verimlilik iki katına çıkartılmıştır.

A

SU BLOĞU

Bu sistem, yağmur suyunun kapalı alana 
girmesini engeller. Suyu, doğrudan ön 
yağmur oluğuna yönlendirip mükemmel 
su drenaji sağlar.

B
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STRÜKTÜREL
TASARIM

AYRI DERE PROFİLİ

GİZLİ BAĞLANTI DETAYLARI

Plus ve Compact serileri, paslanmaz 
çelik vida ve parçalarla yapılan tüm 
bağlantı detaylarını gizleyerek temiz 
bir yüzey ve mükemmel görünüm 
sağlar.

PROFİL KAPAK SEÇENEKLERİ

Yuvarlak veya düz bir kapak seçerek 
pergolanıza kişisel bir dokunuş 
verin.

YAĞMUR DERESİ

Bu özellik sayesinde farklı açılarda 
uygulaması yapılan ürünlerde hareketli 
tavan ile dere arasındaki mesafenin 
ayarlanabilmesine imkan sağlanmaktadır. Bu 
şekilde anti-air sistem özelliği tüm açılarda 
yapılan uygulamalarda aynı mükemmellikte 
bir sonuç sağlar. 

BAĞIMSIZ ÖN KİRİŞ  

Bağımsız kiriş, oluğa herhangi bir yük 
taşıtmadan tavanın yükünü taşıyarak 
dikmelere aktarma görevini yapmaktadır. 
Ayrıca dış mekan stor ve uygulanacak cam 
sistemini taşıma görevini yapmaktadır. Bu 
şekilde dere su taşıma, ön kiriş de yük taşıma 
görevini yapmaktadır. 

ELEGANT TASARIM

Palmiye pergolaları estetik görünüşü, 
şıklık ve mükemmelliği arzulayanlar 
için en iyisini sunuyor.

YATAY DEVAMLILIK

Bu özellik ön kiriş ve yan kirişin 
aynı hizada yapılabilmesidir. Bunu 
mümkün kılan dere ve kirişin bağımsız 
uygulanabiliyor olmasıdır. Böylece 
ürünün farklı açılardan  görsel 
bütünlüğü sağlanmış olur. Bu 
sayede, uygulanacak olan bir cam 
sisteminin  farklı yüksekliklerde 
olmasının önüne geçilmiş olur.

GEOMETRİK KESİT

Cross Section taşıyıcı alüminyum 
raylar içerisinde yatay ve dikey güçlere 
karşı mukavemeti sağlamak amacıyla 
geliştirilmiştir

DİKME AYAĞI

Bu paslanmaz çelik taban tüm zemin 
bağlantı parçalarını içerisinde saklayarak 
ürüne artı bir görsel zenginlik katar. Aynı 
zamanda içerisinde su tahliye görevini 
de yapmaktadır. Paslanmaz olma 
özelliği sayesinde zeminle direk temas 
ettiği halde bir ömür paslanmadan 
kullanmanıza imkan verir..

DİKEY PERDE  

Bu ürün, yatay güneş ışınlarını engellemek 
amaçlı tasarlanmıştır. Kaset özelliği, 
kumaşınızın kapalı durumdayken uzun yıllar 
temiz kalmasını sağlayacaktır. Kullanılan 
transparan özellikli kumaşlar ile, bir taraftan 
gölgede otururken diger taraftan manzaranızı 
izlemenize imkan verir. 

CAM SİSTEMLERİ 

Katlamalı, sürgülü veya farklı birçok cam 
sistemi ürüne uygulanabilmektedir. 

A C

DB

A

B

D

C
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Standart

UYGULAMA
ÇESITLERI & ÇÖZÜMLER

SKYLIGHT
UYGULAMASI

DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK

Ana alüminyum kiriş ve 
dikmeleri çelik ile değiştirerek 
ana yapılarda değişiklik 
yapılmasına izin verir.

ORTA DİKME EKSİLTME

İsteğe bağlı sistem 
değişikliklerini gerçekleştirerek 
orta dikmeleri çıkarmak için bir 
esneklik sağlar.

DİKME POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ

Dikmeler, Projenin yapısal 
ihtiyaçlarına göre 50 cm’ye kadar 
kayma yeteneğine sahiptir.

RAY KONUMLANDIRMA

Standart

Özel
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5-YIL 
GARANTİ

Ürünlerimiz 5 yıla varan 
sürelerle garantilidir.



www.palmiye.eu

444 0 228


