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Rewolucyjne i innowacyjne, w pełni zautomatyzowane zadaszenie tarasu.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych WIN CLIMATIC to najlepsze
rozwiązanie dla ogrodów i tarasów, zarówno w prywatnych domach, jak i przestrzeni komercyjnej.

Dach składa się z aluminiowych lameli sterowanych automatycznie w zakresie od 0 do 135, dające pełną kontrolę nad
światłem słonecznym i ochronę przed opadami atmosferycznymi.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, całą konstrukcją pergoli oraz dodatkami, można
sterować przy pomocy smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.

WIN CLIMATIC wykonany jest z najwyższej jakości ekstrudowanego aluminium i stali nierdzewnej, przez co staje się
produktem całorocznym o niezwykłej odporności na warunki zewnętrzne.
Bezkonkurencyjna odporność na napór śniegu do 5000 kg przy maksymalnym wymiarze pergoli.

WIN CLIMATIC daje niespotykaną możliwość zintegrowania najbardziej zaawansowanych technicznie dodatków i
pełnej automatyzacji pergoli. Najnowocześniejsze i zintegrowane oświetlenie LED, czujniki pogodowe, promienniki
ciepła oraz sterowane poprzez Bluetooth systemy audio, to tylko niektóre dostępne rozwiązania.

Możliwość zabudowania boków konstrukcji pergoli nowoczesnymi roletami WIN SCREEN i przesuwnym szkłem
hartowanym WIN GLASS, zapewnia dodatkową ochronę przed warunkami atmosferycznymi, insektami oraz znacząco
zwiększa prywatność.

Dzięki swoim niesamowitym walorom estetycznym, WIN CLIMATIC będzie wspaniałym urozmaiceniem każdej
przestrzeni zewnętrznej. Niewidoczne łączenia śrubowe w całej konstrukcji pergoli, bardzo bogata
kolorystyka i imponujące wykończenie są w stanie spełnić nawet najbardziej wymagające oczekiwania.

Estetyka

Ochrona i prywatność

Funkcjonalność

Wytrzymałość

Pełna kontrola

WIN CLIMATIC



ROLETY
WIN SCREEN
Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu
nowoczesnych rolet WIN SCREEN system zyskuje
dodatkowe korzyści w postaci pełnej ochrony
przeciwsłonecznej, osłony przed insektami,
zwiększenia prywatności oraz właściwości
termicznych. Bardzo bogata kolorystyka dobrana
pod kolor pergoli i imponujące rozmiary rolet - do
6000mm

PANELE
WIN GLASS
WIN GLASS to niesamowite połączenie optymalnego
komfortu wizualnego oraz ochrony przed warunkami
zewnętrznymi. Dzięki zastosowaniu 10mm hartowanego
szkła oraz unikalnych rozwiązań, system zapewnia
bezpieczne korzystanie z przestrzeni każdego tarasu
tak w domowym zaciszu, jak i w restauracji, hotelu.
Szeroki wybór akcesoriów, kolorów konstrukcji oraz
modeli szkła.

PROMIENNIKI
CIEPŁA
Aż 4 modele promienników ciepła do wyboru. Regulacja
mocy i sterowanie za pomocą pilota, smartfonu i
tabletu. Maksymalna moc promiennika: 1500W.
Obudowa wykonana z aluminium malowanego
proszkowo, dostępna w dwóch kolorach do wyboru.

ZINTEGROWANY
SYSTEMAUDIO
2 sztuki głośników wbudowanych w konstrukcję pergoli
o mocy 25 W / 8 Ohm w dwóch kolorach. Sterowanie za
pomocą aplikacji do nagłośnienia przez centralkę
Bluetooth.

OŚWIETLENIE
LED
Imponujące możliwości konfiguracji i integracji
oświetlenia taśmowego LED z konstrukcją pergoli w
rynnie lub lamelach dachu. Możliwość wyboru taśmy
LED WHITE, RGB lub RGBW.

INTELIGENTNE
STEROWANIE

ODPROWADZANIE
WODY

Dzięki zastosowaniu inteligentnej centrali, istnieje
możliwość sterowania pergolą oraz dodatkowym
wyposażeniem za pomocą smartfona lub tabletu z
dowolnego miejsca na świecie.

Każda pergola WIN CLIMATIC wyposażona jest w innowacyjny
system odprowadzania wody zintegrowany i ukryty w konstrukcji.



AUTOMATYCZNE
STEROWANIE ZADASZENIA

Regulacja aluminiowych lameli obracanych w
zakresie od 0°do 135° przy pomocy pilota,

smartfona lub tabletu. Pełna kontrola nad
światłem słonecznym i ochrona przed nadmiernym
nasłonecznieniem oraz opadami atmosferycznymi.

ODPORNOŚĆ NAWARUNKI
ATMOSFERYCZNE

Konstrukcja odporna na śnieg z jednym z najlepszych
wyników na świecie, obciążenia śniegiem do 5000 kg

przymaksymalnych dostępnych wymiarach.
Pergola odporna jest również na pozostałe warunki

atmosferyczne tj. wiatr, deszcz i słońce.

PRZETESTOWANA
KONSTRUKCJA

Solidna rama pergoli zapewnia dużą odporność na
obciążenia spowodowane obfitymi opadami śniegu oraz

silnymi podmuchami wiatru. Zastosowanie dodatkowych
komór wzmacniających, wzmocnień oraz specjalny kształt

profili sprawiają, że WIN CLIMATIC to jedna z najbardziej
wytrzymałych pergol dostępnych na rynku.

DOPASUJ KOLOR Z NASZEJ
PALETY BARW

Bogata standardowa kolorystyka pergoli.
Konstrukcja lakierowana proszkowo w 6 kolorach z

podstawowej palety WIN CLIMATIC oraz w 8 kolorach z
dodatkowej palety.

Możliwość wybrania dowolnego koloru RAL oraz
kolorów drewnopodobnych pozwoli na idealne

dopasowanie pergoli do każdego otoczenia.

DOKŁADNE SPASOWANIE
ELEMENTÓW

Estetyczne mocowania, brak widocznych łączeń
śrubowych, ukryty napęd oraz idealnie

dopasowane dodatki sprawiają, że pergola
WIN CLIMATIC poza swoją unikalną

funkcjonalnością prezentuje również niezwykłe
walory estetyczne.

CZUJNIKI
POGODOWE

Możliwość podłączenia najnowocześniejszych
czujników pogodowych: wiatru, deszczu,

temperatury i śniegu, dodatkowo wzmacniających
odporność pergoli na warunki atmosferyczne.
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- GŁADKIE STRUKTURY

- METALICZNE - EFEKTY

- METALICZNE - SERIA 29

- 3D METALLICS FINE TEXTURE SERIES 68

- FLAT MATTE SERIES 68

- 3D METALLICS SMOOTH SURFACES SERIES 68

LAMELE/KONSTRUKCJA / SŁUPY PODPOROWE / OŚWIETLENIE LED

KOLORYSTYKA TIGER COATINGS

KOLORYSTYKA ANODOWANA

KOLORYSTYKA DREWNOPODOBNA

KOLORYSTYKA NA DOWOLNY KOLOR RAL

KOLORYSTYKA SPOZA PALETY WIN CLIMATIC

PALETA KOLORÓW WIN CLIMATIC

RAL 9016
Biały - mat

RAL 9006
Szary /Srebrny

RAL 1013
Kremowy

RAL 8019
Ciemny brąz

Biały GA
(zbliżony do RAL 9010)

RAL 9005
Czarny mat

Antracyt
Strukturalny SE

Brąz Strukturalny Czarny Strukturalny
( Zbliżony do RAL 9005)

RAL 7016
Antracyt

Kremowo - biały
Strukturalny

(Zbliżony do RAL 9010)

Szary / Srebrny
Strukturalny
(± RAL 9006)

Antracyt
Strukturalny

(Zbliżony do RAL 7016)

KOLORYSTYKA STANDARDOWA

KOLORYSTYKA DODATKOWA
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA PERGOLI WIN CLIMATIC

SZYBSZY I ŁATWIEJSZY MONTAŻ LAMELI
ZADASZENIA

PERGOLA DWUMODUŁOWA
BEZ ŚRODKOWEGO SŁUPA PODPOROWEGO

Max powierzchnia: 41,4 m²

INDYWIDUALNY
WYSIĘG PERGOLI

NIEWIDOCZNE ŁĄCZENIE
ŚRUBOWE SŁUPÓW PODPOROWYCH

Z MARKAMI MONTAŻOWYMI

NIEWIDOCZNE ŁĄCZENIE ŚRUBOWE KORONY
ZE SŁUPEM PODPOROWYM

POWTARZALNY SKOKWYSIĘGU
LAMELI CO 200 MM

UKRYTY NAPĘD
ELEKTRYCZNY ZADASZENIA

Uwaga! Wszystkie rozwiązania oraz elementy konstrukcyjne pergoli WIN CLIMATIC są zastrzeżone oraz chronione patentem i należą wyłącznie do firmy SUNWINNER GROUP.
Wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie jest zakazane pod rygorem sankcji prawnych.

Porównaj zaawansowane rozwiązania technologiczne pergoli WIN CLIMATIC ze swoim aktualnym dostawcą i odpowiedz sobie na wszystkie nurtujące Cię pytania !

Dlaczego uważamy, że nasza pergola WIN CLIMATIC
jest bezkonkurencyjna? Dlaczego warto wybrać pergolę WIN CLIMATIC? Czym różni się pergola WIN CLIMATIC od pozostałych

pergoli dostępnych na rynku?

200 mm

IMPONUJĄCE I BEZKONKURENCYJNE
ROZMIARY PERGOLI

Max powierzchnia 1 modułu: 29,4m²

STABILNIEJSZA I MOCNIEJSZA
KONSTRUKCJA PERGOLI

NIEWIDOCZNE ŁĄCZENIE ŚRUBOWE KORONY
MODUŁOWEJ BEZ SŁUPA PODPOROWEGO

System zadaszenia pergoli umożliwia szybki
i łatwy montaż lameli, bez konieczności
wkładania i przesuwania lameli pod kątem
w konstrukcję pergoli. Nie ma również potrzeby
zabezpieczania i ustawienia lameli, co
przyśpiesza czterokrotnie czas montażu oraz
daje nam idealną precyzję instalacji.

Innowacyjna konstrukcja umożliwia wykonanie
dwumodułowej pergoli bez konieczności
stosowania środkowego słupa podporowego.
Imponujące maksymalne wymiary bez
środkowego słupa podporowego:
MAX powierzchnia: 41,4 m²

MAX szerokość: 6900mm
MAX wysięg: 6000mm

Konstrukcja pergoli oraz wszystkie stosowane
profile zostały zaprojektowane w taki sposób,
aby osiągnąć pełny powtarzalny wymiar skoku
lameli co 200mm.

Innowacyjna korona pergoli umożliwiła ukrycie
napędu elektrycznego wewnątrz konstrukcji.
Dodatkowo wszystkie łączenia montażowe są
niewidoczne przez użytkownika z zewnątrz.
Dzięki temu uzyskujemy wysoką estetykę
wykonania oraz wygłuszenie pracy napędu
elektrycznego.

Konstrukcja słupa podporowego zapewnia
możliwość skręcania z marką montażową
wewnątrz słupa. Dzięki temu połączenia
śrubowe są ukryte i niewidoczne przez
użytkownika z zewnątrz.

Możliwość wykonania indywidualnego wysięgu
z dokładnością do 1mm ! Idealne rozwiązanie
w pergoli podwieszanej montowanej w wieńcu
betonowych lub we wnękach tarasowych. Brak
konieczności stosowania dodatkowychdystansów
i obróbki blacharskiej.

Innowacyjna konstrukcja pergoli została
zaprojektowana w taki sposób, aby wszystkie
łączenia śrubowe były schowane od wewnątrz
słupa podporowego i korony pergoli. Brak
widocznych łączeń śrubowych z boku, góry oraz
dołu pergoli !

Zastosowane wzmocnienia konstrukcji pozwalają
wykonać duże rozmiary pergoli zarówno
w pojedynczym module jak i w pergolach
wielomodułowych. Imponujące maksymalne
wymiary konstrukcji:
Pergola pojedyncza (1 modułowa):
- MAX powierzchnia: 29,4m²
- MAX szerokość: 4000mm
- MAX wysięg: 7000mm
Pergola podwójna ze środkowym słupem
podporowym (2 modułowa):
- MAX powierzchnia: 58,1m²
- MAX szerokość: 8300mm
- MAX wysięg: 7000mm

Solidna rama pergoli zapewnia dużą odporność na
obciążenia spowodowaneobfitymi opadami śnieguoraz
silnymi podmuchami wiatru.Konstrukcja w porównaniu
z dostępnymi pergolamiwystępującymi na rynku jest
dużo mocniejsza i stabilniejsza ,dzięki zastosowaniu
dodatkowych komór wzmacniających, usztywniających
oraz zaprojektowaniu specjalnychkształtów profili.
Wzmocnienia i użebrowaniazostały zastosowane w
większości wykorzystywanychprofili: koronie, lameli,
rynnie, słupie podporowymoraz pozostałych profilach.

Konstrukcja pergoli podwójnej bez środkowego
słupa podporowego została zaprojektowana w
taki sposób, aby wszystkie łączenia śrubowe
były schowane odwewnątrz słupa podporowego
i korony pergoli. Brak widocznych łączeń
śrubowych z boku, góry oraz dołu pergoli !



INNOWACYJNE ŁĄCZENIE KORONY I RYNNY
ZE SŁUPEM PODPOROWYM - SZYBSZY,
ŁATWIEJSZY I SZCZELNIEJSZY MONTAŻ

BRAK PRZECIEKÓW PRZY MONTAŻU
SYSTEMÓW SZKŁA PRZESUWNEGOWIN GLASS

ORAZ ROLET WIN SCREEN

INNOWACYJNE MOCOWANIE I KSZTAŁT
PROFILI LED ZINTEGROWANYCH Z RYNNĄ
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA PERGOLI WIN CLIMATIC

KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA
PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

LAMELA Z ZINTEGROWANYM SYSTEMEM
ODPROWADZENIA WODY

NIEWIDOCZNE LISTWY STERUJĄCE
LAMELAMI ZADASZENIA

Uwaga! Wszystkie rozwiązania oraz elementy konstrukcyjne pergoli WIN CLIMATIC są zastrzeżone oraz chronione patentem i należą wyłącznie do firmy SUNWINNER GROUP.
Wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie jest zakazane pod rygorem sankcji prawnych.

Porównaj zaawansowane rozwiązania technologiczne pergoli WIN CLIMATIC ze swoim aktualnym dostawcą i odpowiedz sobie na wszystkie nurtujące Cię pytania !

Dlaczego uważamy, że nasza pergola WIN CLIMATIC
jest bezkonkurencyjna? Dlaczego warto wybrać pergolę WIN CLIMATIC? Czym różni się pergola WIN CLIMATIC od pozostałych

pergoli dostępnych na rynku?

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ODPŁYWÓW
DOLNYCH ORAZ BOCZNYCH

INNOWACYJNY ZINTEGROWANY
SYSTEM ODPROWADZENIA WODY

ZINTEGROWANE RYNNY DOOKULNE
W STANDARDZIE

NIEWIDOCZNE ŁĄCZENIE STYKU RYNNY
Z KORONĄ PERGOLI

Rozwiązanie zintegrowanej korony pergoli razem
z rynną w jednym profilu, pozwoliło nam osiągnąć
wiele korzyści w trakcie montażu oraz użytkowania
pergoli. Połączenie korony i rynny ze słupem
wykonuje się za pomocą ukrytych połączeń
śrubowych, co przyśpiesza montaż, daje szczelność
połączeni oraz wpływa na efekt wizualny. Rynny nie
łączą się pod kątem 45°, co często może być
niedokładnie spasowane oraz powodować przecieki.
Profil ramy pergoli licuje się ze słupami
podporowymi, co wpływa na wysoką estetykę
wykonania.

Zastosowane dodatkowe komory w profilach
pozwalają uniknąć bezpośredniego wkręcenia
w rynnę, co eliminuje wszelkie przecieki przy
łączeniach śrubowych. Takie rozwiązanie zapewnia
bezpieczny montaż rolety Win Screen oraz szkła
przesuwnego Win Glass bez obaw o ewentualne
przecieki.

Dostępne są trzy modele profili LED zintegrowanych
z rynną. Profilemają innowacyjne zamkimontażowe,
dzięki którym nie ma konieczności mocowania ich do
rynny za pomocą wkrętów lub kleju, co przyśpiesza
i ułatwia montaż. Kształt profili został
zaprojektowany w taki sposób, aby biała taśma LED
była skierowana w dół pod kątem i oświetlała nam
całe wnętrze pergoli. Druga kolorowa taśma LED
RGB znajdująca się w tym samym profilu jest
skierowana do góry i oświetlała konstrukcję pergoli
i zadaszenie, dzięki temu uzyskujemy niezwykły
klimatyczny nastrój wieczorem.

Dzięki zastosowaniuzintegrowanegoorynnowania
dookólnego w standardzie, woda znajdująca się w
rynnach może krążyć w ciągłym obiegu, po
obwodzie pergoli, bez obawy o przelanie się
przy obfitych opadach deszczu. Zintegrowane
rynny dookólne w koronie wzmacniają
dodatkowo całą konstrukcję, dzięki temu
przenoszą oraz wytrzymują dużo większe
obciążenia.

Każda pergola WIN CLIMATIC jest wyposażona
w innowacyjny system odprowadzania wody
deszczowej z całego zadaszenia. Kolanka, które
znajdują sięw słupach pergoli zapewniają szczelność
i wykluczają wszystkie przecieki między łączeniami
profili. Wszystkie elementy systemu zostały
zaprojektowane do montażu bezinwazyjnego, który
nie wymaga stosowania żadnych łączeń śrubowych
i klejowych.

System odprowadzania wody w standardzie
wyposażony jest w kratki, które zapobiegają przed
dostaniem się do kolanek oraz leja spustowego
wszelkich zanieczyszczeń w postaci liści, igieł,
drobnych gałęzi itp. Montaż kratki odbywa się
bezinwazyjnie, nie wymaga stosowania żadnych
łączeń śrubowych i klejowych, co przyśpiesza
instalację i ewentualny serwis.

Każda z dostępnych lameli została zaprojektowana
w taki sposób, aby przy płynnym obrocie do 135°,
woda pozostająca w lameli nie wlała się do wnętrza
pergoli, tylko spłynęła do rynien dookólnych.
W przypadku całkowitego zamknięcia zadaszenia
na 0°, kształt i pochylenie lameli pozwala na płynne
odprowadzenie wody w bardzo dużej ilości do
rynien, bez przecieków.

Listwa sterująca lamelami w pergoli WIN
CLIMATIC jest ukryta w wewnątrz konstrukcji,
dzięki czemu uzyskujemy lepszy efekt
wizualny. W większości pergoli dostępnych na
rynku listwy sterujące są przykręcone do górnej
części lameli z obu stron pergoli, przez co są
widoczne przez użytkownika z zewnątrz, psuje
to cały efekt wizualny pergoli lamelowej.

W słupie podporowym otwartym z rewizją,
odprowadzenie wody następuje poprzez rurę
spustową PCV, dzięki czemu możemy zastosować
odpływ dolny oraz boczny. Rury spustowe oraz
kolanka PCV są niewidoczne, dzięki zastosowaniu
specjalnych uszczelek, wzmocnienia oraz
estetycznego frezowania odpływu. Dodatkowym
atutem jest regulacja wysokości odprowadzenia
bocznego do oczekiwanej wartości.

Korona pergoli z rynną stanowią jeden
wyekstrudowanyprofil, copozwoliłowyeliminować
widoczne łączenia od dołu konstrukcji, tzn. styku
rynnyzkoronąpergoli.Wyeliminowało to również
konieczność łączenia rynny za pomocą wkrętów
lub stosowanie masy uszczelniającej.
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