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 1. Informatii Generale 

 

Pergola PGT SKY combină o abordare simplă pentru construcție și asamblare cu un design 

funcțional și elegant. PGT SKY este un sistem tip "lego set", în care piesele de asamblare au un 

grad ridicat de versatilitate pentru a permite o reglare perfectă, ușor de instalat si potrivit. 

 

Nevoia pieței pentru o soluție plată de acoperire rezistenta care poate fi instalată în alte zone 

decât cele în care sunt potrivite copertinele clasice, montate pe suprafață verticala a dus la 

apariția unor astfel de sisteme. 

 

Acestea necesită o combinație a unei copertine și a unei structuri care poartă un singur ele-

ment. Lamele pergolei este extinsă peste zona de acoperire într-o manieră liniară, rotindu-se 

de-a lungul ghidajelor cu ajutorul barelor traversale atașate lamelelor. La deschidere sau 

închidere, acest tip de pergola se inchide sau deschide prin rotirea progresivă a lamelelor din 

aluminiu. Proiectia pergolei corespunde distanței care separă traversele-lamelele multiple. 

 

Deoarece acest tip de pergola trebuie să fie susținută de o structură, ghidajele de-a lungul 

cărora se deplasează barele traversează au două scopuri: ca ghidaje pentru sustinerea lamele-

lor și colectarea apei cat și ca suport structural. Proiectarea și concepția profilurilor utilizate 

pentru aceste ghidaje au luat în considerare aceste două funcții, permițând ansamblului final să 

reprezinte o soluție integrată care cuprinde suspendarea, atașarea și mișcarea (rotirea).  

 PGT SKY 



www. coversun.ro 

 2. Descrierea sistemului 

 

 Sistemul pergolei PGT SKY constă intr-un set de profile, componente de conectare, ghidaje,             
lamele și console de baza, care împreună formează toate piesele necesare pentru instalare și 
funcționare facila pentru foarte mult timp. 

 

Necesitatile și cerințele prin care produsul va fi supus unor aplicatii diverse au fost primordiale 
considerații în concepția si executia sa. În scopul de a crea un produs care va satisface cel mai 
bine nevoile de umbrire si protectie a celor mai mulți clienți, trebuie luate în considerare două 

cerințe intrinseci proiectând un astfel de sistem. Aceste nevoi pot fi rezumate astfel: 

 
 

 

 
Ambele cerinte fac ca acest sistem de pergola să fie superior în ceea ce privește tipurile de     
cerințe întâlnite. 
Nevoia de elementele inter schimbabile, dincolo de versatilitate la care alte tipuri de pergole 
nu sunt capabile, a însemnat că materialele alese pentru acest produs au fost de o importanță 
vitală. Prin urmare, materialele de fabricație au fost prioritare pentru a asigura rezistența și    
stabilitatea sistemului. Din acest motiv, toate componentele de rezistență și durabilitate au fost 
proiectate și fabricate pe baza de Aluminiu. Toate profilele utilizate pentru structură și 
ghidajele, piesele utilizate pentru asamblarea și susținerea acestora, consolele de baza ce ofera 
suportul de asamblare, sunt fabricate din aluminiu. 
Alte materiale au fost alese pentru piesele care servesc alte scopuri decât forța și 

suport, cum ar fi capetele lamelelelor și capacele decorative pentru capetele profilelor. 

 
Aceste părți utilizează materiale metalice de înaltă tehnologie, care oferă rezistență excelentă și 
performanță ridicată în fața temperaturilor în schimbare. 
Profilele pentru structura de bază sunt dreptunghiulare, pentru a asigura o greutate cu maximă 

capacitate pentru elementele pe care le susțin.  

Pergola PGT SKY este formata dintr-o serie de profile cu laturi netede și colțuri rotunjite. Aces-
tea oferă o estetică elegantă si in plus acest aspect, în timp, previne posibilile pericole  asociate 
colțurilor ascuțite. 
Toate aceste atribute dau sistemului un aspect foarte modern și împiedică acumularea de praf  

pe suprafețele sale.  
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 Consolele de baza care susțin structura permit suruburilor să fie inserate în interiorul lor.       
Acestea asigură cea mai bună conexiune și permite, de asemenea, operații precise de nivelare 

pentru structură pentru a fi implementate din interiorul bazei si unele, ascunse vederii. 

 Formele acestor piese și ajustările lor permit sistemului să funcționeze cu o suprafata mică de 
joc liber, care compensează orice defectele minore ale instalației și aliniamentele acesteia, asig-

urând, de asemenea, o funcționare mai silențioasă. 

 
 Pergola PGT SKY de la COVER SUN este disponibila în două versiuni diferite: PGT SKY 1 și PGT SKY 
2.  Diferența dintre aceste două versiuni se găsește în sistemul de aranjare a lamelelor (paralele 

sau perpendicular cu zidul) 

 Ambele modele sunt construite folosind profile pentru sina de ghidare si canalul collector  de 235 
mm x 170 mm, care permite distanțe de până la 4,5 metri* între capete. Când aceste dimensiuni 
trebuiesc să fie depășite, pot fi utilizate profile de imbinare cu piese de aluminiu (ramforsari). 
Acestea permite ca sinele de ghidare sa fie dublate, astfel încât profilele să poată ajunge distanțe 

mai mari de 4,5 metri între capete. 

 
 Piesele de asamblare pentru structură sunt ușor de atașat unele de altele și sunt proiectate 
pentru a preveni nevoia de muncă suplimentară și, prin urmare, pentru a reduce timpul necesar 

de pregătire si asamblare. 

 
În funcție de dimensiunile generale ale pergolei, stalpii de sprijin pentru structură pot fi simpli 

sau dubli, cu un tip corespunzător de consola de bază disponibil pentru fiecare opțiune. 

 
Sistemul PGT SKY constă intr-un set de profile, componente de conectare, ghidaje colectoare, 
lamele din aluminiu si console de baza, care împreună formează toate piesele necesare pentru 

instalare și funcționare.  
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Elementele structurale care sunt utilizate pentru sprijin sunt fabricate folosind un aliaj special 
de ALUMINIU, pentru a rezista în siguranță la forțele la care sunt supuse. 

 

3.1. Piesele folosite ca si consolele de baza, suporturi de perete și profil înclinat 

 

Aceste piese includ consolele de baza unice și duble, capetele articulate atașațe profilelor și 

ghidajelor la restul structurii sau la fațadele clădirilor atunci când instalarea se face  înclinată. 

Acestea sunt fabricate folosind turnarea prin gravitație sau turnare prin injecție cu un aliaj de 

aluminiu, proiectat pentru a crește ductilitatea componentei. 

Caracteristicile mecanice ale acestor piese sunt următoarele: 

Unitatea de încărcare pentru rupere prin tracțiune           R = 250-320 N / mm2 

Unitatea de încărcare pentru limita de elasticitate           Rs = 240-340 N / mm2 

Elongația                                                                         A (%) = 2% 

Duritate Brinell                                                                HB = 850-980 

Tensiunea admisibilă                                                        T = 120 N / mm2 

 3. Caracteristicile materialelor 

3.2. Piese utilizate pentru imbinarea între profile: 

 

Acestea sunt piesele sunt folosite pentru asamblarea elementelor structurale între ele și stalpi-

lor simpli sau dubli. 

Aceste piese sunt fabricate prin extrudare folosind următoarele aliaje de aluminiu: 

 

Aliajul 1                                                                            Al-12 Si 

Aliajul 2                                                                            Al-10 Si Mg  
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Caracteristicile mecanice ale acestor piese sunt următoarele: 

Aliajul 1: 

Unitatea de încărcare pentru rupere prin tracțiune                      R = 180 N / mm2 

Sarcina unității pentru limita de elasticitate                                Rs = 90 N / mm2 

Elongația                                                                                    A (%) = 5,5% 

Duritate Brinell                                                                           HB = 60 

 

Aliajul 2: 

Unitatea de încărcare pentru rupere prin tracțiune                       R = 180 N / mm2 

Sarcina unității pentru limita de elasticitate                                 Rs = 105 N / mm2 

Elongația                                                                                     A (%) = 3% 

Duritate Brinell                                                                            HB = 70  

 4. Caracteristicile profilelor 

4.1. PGT SKY profil stalp : 

Mxx = 8,03 cm4 

Myy = 8,70 cm4 

4.2.  Profil sina de culisare cu ramforsare, 

Mxx = 61,91 cm4 

Myy = 22,27 cm4 

4.3. Profilul sina de culisare, fara ramforsare: 

Mxx = 64,01 cm4 

Myy = 21,82 cm4 

4.4. Profil de lamela: 

Mxx = 7,05 cm4 

Myy = 2,90 cm4 
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 5. Exemple de instalare 

1A  

Intre pereti sau structura existenta  

Dimensiuni maxime recomandate:  

L (latime) x P (proiectie) - 450 cm x 800 cm  

Pentru lățimi mai mari, utilizați mai multe combinatii.  
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PGT SKY  - Autoportanta  

Dimensiuni recomandate pentru o rezitenta marita:  

L (latime) x P (proiectie) - 450 cm x 400 cm  

Pentru lățimi mai mari, utilizați mai multe ghidaje si stalpi cu ranforsari la colt.  

Profilul lateral al structurii se foloseste  pentru inchiderile laterale. 
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 6. Exemple de optionale 

Manual : nu este valabil 

Motorizat : valabil pentru toate modelele 

Setul de accesorii conține toate materialele necesare pentru     

actionarea electrica. 

Iluminare cu led Inchidere cu sticla 
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 7. Rezistenta la vant  
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 8. Rezistenta la zapada  
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CONSIDERAȚII FINALE ale fabricantului de profile - LLAZA WORLD (SPANIA) 

■ Procesele noastre de fabricație și controalele de management corespunzătoare ne-au permis 

 să obținem certificarea ISO-9001: 2008 pentru proiectare și producție. 

■ Conformitatea noastră cu cerințele standardului european EN 13561 ne permit 

să emitem declarația de conformitate pentru marcajul CE. 

■ Aplicarea condițiilor cerute de standardele EAA / Qualicoat ne permit să oferim o perioada de    

3 ani garanție pentru finisajele de vopsitorie.  


