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Exclusive products 

for outdoor living concept 
 

Enjoy the pleasure of live, enjoy the breeze, enjoy the outdoor, enjoy the 
sun, enjoy every moment. 

You choose how you want to live and we make it happen, because we are 
specialists in creating spaces for that you enjoy. 

Enjoy a lifestyle outdoor designed to create your home and turn it into a 
single space, offering confort and  design. 
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CONCEPT: realizarea unui spatiu de terasa care ofera posibilitatea de utilizare pe tot parcursul anului atat 

timp cat temperatura si conditiile de vreme o permit, pentru a asigura clientilor confortul necesar de a petrece 

timp de calitate. Crearea unui spatiu exclusivist plin de lumină, confortabil si intim prin care obtineti acea 

atmosfera magica care sa aduca buna dispozitie. 

Va permite extinderea spatiului interior la exterior si puteti pastra atmosfera de terasa. 

Pergosistemele sunt pergole construite în conformitate cu cerințele Regulamentului privind produsele pentru 

construcții - CPR (305/2011) și standardul de produs armonizat EN13561: 2004 + A1: 2008. Pergosistemul se 

conformează sistemului 4 de evaluare și verificare a constanței performanței în conformitate cu CPR. Mai mult, 

sistemele cu piese mecanice motorizate sunt conforme cu Directiva privind mașinile 2006/42 / UE, Directiva 

privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30 / UE, Directiva privind joasa tensiune 2014/35 / UE și 

Directiva privind echipamentele radio 2014/53 / UE. Pentru a stabili rezistența la vânt, sistemul este supus 

încercărilor de specifice, efectuate în conformitate cu cerințele standardelor EN 13561 și EN 1932. Performanța 

rezistenței la vânt a fost demonstrată în conformitate cu clasa tehnică 5. Această clasă tehnică asigură că pot 

rezista la vânt cu o presiune maximă de 270 [N / m2] (Newton / m2) similară cu un vânt persistent pe o copertină 

cu o viteză maximă de 74 [Km / h], corespondent cu nivelul 8 pe scara Beaufort.Tavanul este actionat cu ajutorul 

unei mecanism automatizat ce foloseste motor Somfy Altul RTS, are o cureaza zimtata de angrenare si 

carucioare de rulare cu elemente de inox si plastic. Materialul folosit la nivelul tavanului este de tip OPATEX 

PRO,o membrana din 3 straturi, cu o tesatura de baza din poliester si cele 2 fete exterioare din PVC si clasa M2 

de rezistenta la foc. Sistemul de iluminat este integrat pergolei se controleaza din telecomanda si foloseste spor 

LED model OSRAM S5 (27x41mm), de putere 1W,12VDC, avand o durata de functionare de peste 80000 de ore 

,unghiul lentilei de 120 de grade si temperatura de lucru -40 - +40 de grade Celsius. 
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Nr Descrierea componentelor 

1  Profil sina de ghidare din aluminium 130x65mm/150x75 

2  Profil aluminium de jgheab 

3  Profil stalp din aluminium 130x65mm 

4  Profil aluminiu de mascare pentru stalpi si profilul jgheab 

5  Profil terminal de materiale din aluminiu 

6  Profil terminal de aluminium de materiale  

7  Profil de aluminium pentru fixarea cutiei de motor 

8  Profil de aluminium de fixare pe perete a faldului final 

9  Profil de aluminium de angrenare de exterior 

10  Profil de aluminium de angrenare de interior 

11  Suport de fixare pe perete a sinelor de ghidare 

12  Suport de fixare frontal,in jgheab, al sinelor de culisare 

13 Suport de fixare pe pardoseala pentru profilul de stalp 

14  Capac de mascare al suportul de fixare pe pardoseala 

15  Conector inox intre profilul de jgheab si stalp 

16  Capat din aluminium anterior al sinei de ghidare 

17  Capac lateral pentru profilul de jgheab 

18  Capat terminal posterior al angrenajului pentru sina de ghidare 

19  Capat terminal anterior al angrenajului pentru sina de ghidare 

20  Curea T10 

21  Element imbinare curea T10 

22  Capac din aluminium pentru barele de material intermediare 

23  Capac din plastic pentru barele de material intermediare 

24  Capac din aluminium pentru barele de materiale de capat 

25  Capac din plastic pentru barele de materiale de capat 

26  Bucsa de plastic pentru fixarea carucioarelor in barele de material 

27  Profil aluminium pentru fixarea cutie de motor 

28  Carucior pentru barele de material de capat. 

29  Adaptor octogonal metalic 40mm diametru 

30  TIja de angrenare pentru ghidajele laterale 

31  Piesa de limitare pentru bara finala 

32  Perisor pentru sinele laterale si profilul de jgheab 

33  Kit de actionare cu motor 

34  Material ( membrana de acoperire) 
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  placa de prindere a stalpului 

  
clema de prindere pe perete a ghidajelor pentru cele doua tipuri de marimi de ghidaje 
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Fisa tehnica motor: https://service.somfy.com/downloads/tr_v5/sdev-fica92r0.pdf  
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FISA TEHNICA MATERIAL OPATEX PRO 
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SCOPUL si INTRUCTIUNIE DE UTILIZARE 

Pergolele se vor folosi doar in scopul pentru care sunt destinate, respective pentru a oferi protectie solara si 

impotriva apei de ploaie. Indeplinirea celor doua scopuri este posibila datorita materialului opac si impermeabil si 

a structurii din aluminium care prin forma constructiva permite retractarea tavanului astefel ca permite 

circulatia aerului si protectia acesteia cand este strans si protejeaza de actiunea directa a razelor solare si a ploii 

cand este deschis. Pentru eficienta in cadrul protectiei la ploaie se recomanda ca diferenta de inclinatie sa fie de 

30-35% din totalul proiectiei dar nu mai mica de 20%, iar membrane (materialul) sa se intinda complet. 

Folositi instructiunile de utilizare, verificati mentiunile de siguranta si recomandarile. 

 

Pergola odata instalata se controleaza doar din telecomanda folosind butoane de comanda ale telecomenzii. 

Tinand telecomanda in mana, astfel incat sa se poate citi corect inscriptia de pe telecomanda, butonul 

superior reprezentat printr-o sageata cu varful in sus inchide (strange) tavanul pergolei, iar butonul inferior 

reprezentat printr-o sageata cu varful in jos deschide tavanul pergolei. Butonul central denumit “my” este 

butonul STOP, care poate opri rularea motorului pe orice pozitie intermediara atunci cand il apasam. 

Apasarea butoanelor se face o singura daca in sensul dorit iar motorul se opreste singur atat pe deschis cat si 

pe inchis. Daca utilizati pergola in mod continuu 4 min, sau perioade mai scurte la intervale mici de timp atat cat 

motorul sa se incalzeaza, motorul intra in protectie termica si nu mai functionea pentru cel putin 15 min. 

Asigurati-va ca motorul este alimentat ca sa poata functiona. Daca exista obstacole care pot impiedica 

functionarea pergolei trebuie sa le indepartati.  

Canalele de comunicare ale telecomenzii sunt reprezentate prin LEDURILE de pe telecomanda care sunt 

selectate cu ajutorul butonului amplasat cel mai jos pe telecomanda. Aceste canale vor corespunde unei unitati 

de comanda asa cum au fost ele programate de catre instalatori si informarea trebuie facuta la momentul 

predarii prodeselor de fiecare in parte. 
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SIGURANTA SI RECOMANDARI 

Pergosistemele se pot folosi exclusiv pentru protectie solara, protectie la ploaie si vant.  

Nu utlizati pergola daca exista riscul acumularii de zapada sau gheata ori in cazul oricarui tip de precipitatii 

abundente care ingreuneaza structura sau deformeaza materialele acesteia.  

Atentionarea este valabila pentru orice fenomen care exced capacitatea de functionare normala fie poate 

afectate integritatea produsului, lucru care poate fi observat doar de catre utilizator. 

Nu asezati alte obiecte pe partile retractabile ale pergolei si nu actionati motorul acesteia daca exista 

obstacole care ar impidica functionarea. Daca s-a acumulat apa, gheata sau zapada acestea se vor indeparta 

pentru a nu afecta integritatea pergolei sau sa va asigurati prin alte mijloace ca aceste se topesc permanent 

astfel incat sa se scurga de pe material si sa nu creeze sarcini suplimentare care pot duce la deformarea 

profilelor, a materialelor, sa afecteze ruperea sau blocarea carucioare, a angrenajelor sau curelelor. 

Nu utilizati pergola in conditii de vremea rea care exced capacitatea de rezistenta la vant, capacitatea de 

scurgere a apei, rezistenta materialului la rupere etc. Daca conditiile de ploaie depasesc capacitatile de scurgere 

sau de sustinere a coloanei de apa, lucruri care sunt influentate de panta pergolei, suprafata totala a panzei ( 

materialului), nr de evacuari ale sistemului, mizerie, frunze etc, luati masuri suplimentare pentru a evitarea 

acumularea apei sau retrageti pergola. Efectul de supraplin poate reprezenta un alt fenomen ce paote fi intalnit 

in cazul unui volum mare de precipitatii.  

 

Pentru a preveni rănirea persoanelor sau deteriorarea copertinei, acest manual enumeră toate instrucțiunile 

pentru manipularea, depozitarea, instalarea, utilizarea și întreținerea corectă, în conformitate cu standardul de 

produs EN 13561 și cu alte reglementări de siguranță. De asemenea, sunt date instrucțiuni pentru dezafectarea și 

eliminarea corectă a pergolei. 

ATENŢIE! Doar operatorii specializați și autorizați au voie să instaleze copertina și să facă conexiunile 

electrice. Doar electricienii specializați trebuie să efectueze orice lucrări la componentele electrice. În cazul 

oricăror îndoieli sau utilizări neprevăzute, consultați producătorul înainte de a continua instalarea. 

ATENŢIE! Copertina trebuie instalată respectând instrucțiunile din manual. Orice altă instalație ar putea fi 

potențial periculoasă! 

ATENȚIE! Nu interferați și nu modificați copertina. În cazul în care orice modificare sau interferență cu 

sistemul de copertină fără autorizația scrisă a producătorului, acesta din urmă este exonerat de orice răspundere 

pentru orice daune care ar putea fi cauzate. 
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ATENȚIE! În cazul unei turbulențe a vântului mai mari decât clasa declarata, precipitații abundente și alte 

condiții meteorologice severe (de exemplu, ninsoare), închideți-o complet. Există riscul de vătămare corporală 

sau deteriorare a bunurilor.  

ATENŢIE! Intemperiile pot cauza probleme sistemului. Sistemul nu înlocuiește acoperișul cu țiglă; prin urmare, 

nu asigură etanseitatea spațiului. Exista anumite detalii care au fost concepute pentru a proteja zonele de 

contact ale partilor componente de la nivelul tavanului, astfel incat sa impiedice ca apa sa ajunga sub planul 

pergolei. Aceste zone sunt reprezentate de partile laterale ale pergolei, unde se gasesc ghidajele de capat si  

 

unde exista zona de contact dintre material si garnitura montata pe profil si zonele de imbinare dintre profilele 

materialului si carucioare unde exista o garnitura.  

ATENŢIE! Instalarea, pornirea inițială, reglarea și întreținerea de urgență sunt recomandate de personal tehnic 

calificat.  

ATENŢIE! Când nu utilizati spatiul acoperit de pergola sau parasiti locul, tavanul pergolei trebuie ridicat 

(strans) pentru a evita riscul de a fi supus  schimbărilor meteorologice neașteptate care o pot afecta. 

ATENŢIE! Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu vor folosi pergola ca jucărie. Nu permiteți 

copiilor să se joace cu telecomenzile și pastrati-le departe de copii. 

ATENŢIE! Supravegheați în permanență produsul în timpul deschiderii și închiderii. Până când nu își face 

deplina mișcare, nu permiteți nimănui să se apropie de ea.  

ATENŢIE! Nu lăsați niciodată obiecte pe material. Indepartati-le și apoi acționați pergola. 

ATENŢIE! În cazul zăpezii, îndepărtați zăpada și apoi închideți copertina pergolei. 

ATENŢIE! Este interzis să va agățați sau să suspendati alte obiecte de pergola catre ingreuneaza sau afecteaza 

produsul, existand riscul de vătămare și deteriorarea produsului.  

ATENȚIE! În cazul gheții închideți pergola pentru a evita degradarea țesăturii și nu o operați cu sistemul.  

ATENȚIE! Nu utilizați produsul dacă este necesară repararea sau alinierea. Contactați direct specialistul de 

service. Utilizatorul trebuie să informeze imediat specialistul de service dacă apar defecțiuni sau situații 

periculoase în timpul utilizării. 

ATENŢIE! Este interzis să folosiți pergola pentru a vă susține. Există riscul rănirii grave și al deteriorării 

pergolei în sine. ATENŢIE! Asigurați-vă că nu există persoane, animale și obiecte în apropiere zonei de lucru a 

tavanului atunci când folosiți pergola. 

ATENŢIE! Este interzisă îndepărtarea dispozitivelor de siguranță instalate în pergolă.  

ATENŢIE! Nu este permis să atârnați / așezați obiecte sau alte sarcini care îingreuneaza construcția pergolei. 

Mai mult, materialul poate fi deteriorat.  
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ATENŢIE! Nu utilizați aparate de incazlit sau grătare sub pergola care suporta riscul topirii sau arderii 

materialului sau asigurati-va ca le pozitionati la o distanta suficienta incat sa nu afecteze produsul. 

 

 

CURATAREA SI INTRETINEREA 

Mediul local afectează foarte mult frecvența de curățare. Un produs instalat într-un mediu uscat necesită mai 

puțină curățare decât unul într-un mediu umed. Curățați părțile metalice ale copertinei pergolei ștergându-l cu o  

 

cârpă umedă înmuiată într-o soluție de detergent ușoară. Continuați cu o a doua cârpă umedă înmuiată cu apă 

calda curată. Deoarece unele părți ale copertinei pergolei sunt realizate din componente din plastic sau au fost 

vopsite electrostatic, produsele de curățare, cum ar fi solvenți, amoniac, benzină, înălbitor sau alți acizi, sunt 

interzise. Utilizați detergenți neutri (pH 5,5-8). Curatati de cate ori este nevoie zonele de scurgere ale apei si 

zonele de rulare pentru a evita blocarea acestora sau uzura datorata unor factori de mediu. Este necesar să 

protejați țesătura de formarea mucegaiului din cauza prafului sau a altor materiale care se depun pe ea. Iti 

recomandam: 

 Verificarea vizuală a stării țesăturii cel puțin de două ori pe an - primăvara înainte de utilizare vara și 

toamna înainte ca aceasta să fie închisă pentru iarnă. 

 Curățați materialul, dacă este necesar, folosind un aspirator pentru a îndepărta praful (cu o extensie sau alt 

instrument adecvat, astfel încât să nu fie necesară o scară), apoi folosiți un burete umed sau o cârpă înmuiată în 

apă caldă și detergent ușor. Urmați instrucțiunile de pe eticheta materialului - nu curățați chimic - nu spălați în 

mașina de spălat - nu utilizați solvenți - amoniac - hidrocarburi. Uscați țesătura după curățare. Dacă există 

îndoieli, contactați distribuitorul. 

Pentru a menține pergola în perfectă stare de funcționare sigură, verificați dacă toate șuruburile și piulitele 

sunt strânse și nedeteriorate cel puțin o dată pe an. În special, verificați dacă accesoriile de perete și tavan nu 

sunt deteriorate. Verificați starea peretelui din jurul atașamentelor de perete sau tavan. Efectuați următoarele 

controale la frecvența dată mai jos: 

De două ori pe an (înainte de vară și iarnă): Inspecție vizuală a curățeniei structurii. Inspecție vizuală a stării 

țesăturii pentru prezența rupturilor sau a cusăturilor rupte și verificați dacă este curată 

Anual:Verificați șuruburile, bolturile si piulitele daca sunt strânse și nedeteriorate; verificați starea plăcilor. 

Verificați tensiunea curelei și starea căruciorului . Curățați suprafața grinzilor și ghidajelor din aluminiu, pentru a 

îndepărta murdăria, praful și smogul. Curățați suprafața cu o cârpă umedă, hârtie sau burete. Se toarnă câteva 

spray-uri de silicon pe pinioanele angrenajului fără a le deplasa. 
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Folositi numai piese de schimb originale. 

 

 

 

 

 

 

GARANTIA 

 

Garantia se acorda in cazul unui defect de material sau de fabricatie pe o perioada de 36 luni de la data 

vanzarii. Defectiunile datorate uzurii, utilizarii incorecte sau deteriorarilor provocate in urma 

montarii/demontarii produsului de catre client sau alte persoane neautorizate sunt excluse de la garantie. 

 

IMPORTANT! Tratamentul impermeabil pe țesăturile „impermeabile” și „imprimate” este garantat numai 

pentru țesăturile care nu au fost atacate de mucegai sau nu au suferit deteriorari de orice fel. 

 CUTE - efect de pânză de păianjen: se poate forma atunci când se realizează țesătura; în special în culori 

deschise, aceste cute devin urme mai întunecate, cu toate acestea nu afectează calitatea copertinei. 

 UNDE: Se pot forma aproape de marginile de cusut (lipite) și laterale datorită grosimii duble a țesăturii. 

 DESTRAMAREA ȘI ABRAZIUNE: dacă copertina este expusă la vânturi puternice continue, aceasta poate 

prezenta semne de uzură, descompunere și abraziune. 

IMPORTANT! Problemele prezentate nu sunt defecte ale produsului și nu sunt acoperite de garanție. 

 

Declaratie de conformitate 

Noi, Gaviota Simbac Eastern Europe SRL,cu sediul in Bolintin-Deal,Giurgiu, Strada Ithaca,nr.400,Autostrada 

Bucuresti-Pitesti,km.23,inregistrata la Registrul comertului cu numarul:J52/775/2017,avand CIF:RO26879559 

asiguram,garantam si declaram pe propria raspundere,conform prevederilor art.5 din Hotararea Guvernului 

nr.1022/2002, privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea 

muncii si protectia mediului, ca: 

Produsele enumerate in factura la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol 

viata,sanatatea,securitatea muncii,nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu 

specificatiile descrise in fisele tehnice de produs. 
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INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE 

Pentru instalarea corectă a sistemului Pergola, urmați instrucțiunile de mai jos: 

1. Verificati distanțele ghidajelor laterale de la centru la centru, conform cotelor de executie care sunt 

particulare fiecarui sistem si inaltimea de montaj de la perete. Pozitionati consola de prindere pe perete a 

ghidajelor marcați, găuriți și înșurubați bazele șinelor de ghidare. 

2. Puneți ghidajele laterale în bazele lor și înșurubați-le. 

3. Introduceți stalpii de sustinere  în profilul grinzii frontale-jgheabului și strângeți șuruburile din partea 

inferioară a grinzii. 

4. Ridicați întregul ansamblul frontal, marcați, găuriți și înșurubați bazele coloanei la sol. Pentru a afce 

acest lucru trebuie sa va asigurati ca aveti nivelul corect pentru montaj si ca pozitia corespunda cu directia 

sinelor. 

5. Înșurubați capace de capăt pe coloane. Reglați profilul capacului în partea inferioară a grinzii frontale. 

6. Așezați și strângeți ghidajele laterale în interiorul bazelor de susținere care sunt instalate pe grinda 

frontal-jgheab. 

7. Găuriți jgheabul de ploaie în punctele în care sunt găurile corespunzătoare ale bazelor. Așezați 

conductele de scurgere și izolați cu silicon. 

8. Înșurubați capacele jgheabului de ploaie. 

9. Așezați cutia kitului de motor și profilul său de susținere în bazele ( consolele) instalate pe ghidajele 

laterale și înșurubați. 

10. Așezați tuburile telescopice octogonale între motor și ghidajul lateral și fixați-le. 

11. Glisați barele de jos și de mijloc pe material, așezați capacele metalice pe profile și întindeți 

materialul înșurubând ambele părți în același timp. 

12. După întindere, străpungeți țesătura în punctele pe care trece caruciorul. 

13. Ridicați materialul, atasati bara de material in tijei carucioarelor și fixați-le cu cleme de capăt( bucsile 

) din plastic. Urmați aceeași procedură pentru toate barele din mijloc și bara din față. 

14. Reglați limitele pergolei (conform instrucțiunilor din manualul motorului). 

15. Atașați materialul la profilul de final, de capat și apoi prindeti acest profil de perete. 

16. Puneți și înșurubați capacele de plastic în barele de material. 

17. Așezați acoperisul de pe zona de strnagere pe ghidajele laterale. Marcați, găuriți și înșurubați-l pe 

ghidajele laterale. 
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Instructiunile de montaj de mai sus reprezinta un ghid general prin care se evidentiaza modul logic de 

imbinare al elementelor componente ale produsului. 

Acestea pot sa difere in functie de configuratia produsului, de specificul zonei de montaj si de metoda de 

lucru a echipelor de instalare. 
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IMPORTANT este sa se realizeze toate etapele ce se impun si sa se asigure ca elemente de legatura si 

fixare sunt conforme. 

 

 


