
Robust pergola med solautomatik 
for maksimalt lysindfald 

• Ti års konstruktionsgaranti 
• Bygget til at kunne holde til sne
• Wifi-styring med solautomatik, 

samt GPS og timerfunktion
• Pergola kræver ingen 

byggetilladelse
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• LED-belysning 
• Mulighed for sidevægge, 

infravarme og lyd
• Dimensioneret som 

standard
• 3D-visualisering indgår 



Installation 

For at få det bedste resultat, anbefaler vi sikringer 
med ti ampere  og 230 V, 1 fase til installation af el 
til pergola. Pergola skal bruge el til sine funktioner, 
da den har elektrisk styring.

LED-belysning og 
infravarme 

Justerbar LED-belysning ind-
bygget i lamellerne er inkluderet 
som standard, og infrarød op-
varmning kan tilkøbes separat. 
En fjernbetjening, der styrer LED-
belysning, lamellerne og 
eventuelle sidevægge tilkøbes 
som tilbehør.

Solautomatik, 
Wifi ocg GPS 

Pergola har en avanceret controller med 
indbygget Wifi, GPS-positionering og 
automatisk solcellestyring. Pergola ved 
derfor altid præcist, hvor solen er, og 
justerer automatisk lamellerne for at 
maksimere lysindfaldet til huset. 
Regnsensoren (tilkøb) lukker altid taget 
under nedbør. Selvfølgelig kan du også altid 
styre pergolaen manuelt via internettet.



Vi er de eneste på markedet der tilbyder 3D-
visualisering af vores pergola inkluderet i prisen. 
Kunden får en pergola med en have og et hus tegnet 
i 3D, og det betyder, at slutresultatet bliver det 
allerbedste. To ændringer i tegningen er inkluderet i 
prisen. Processen foregår således:
Tag nogle billeder af din have med huset fra 
forskellige vinkler. Tegn en skitse, hvor du markerer 
omtrent hvor du vil have pergolaen, og hvilken type 
underlag, du vil bruge.
Send en e-mail med billeder og skitse til os.

3D-visualisering indgår i prisen

Have med pergola

Pergola lavet på mål til stor 
snebelastning

Når du er tilfreds med tegningen, sender vi en 
ordrebekræftelse med dine nøjagtige mål af din 
pergola. Pergolaen er nøjagtigt dimensioneret, og 
selv de største modeller kan modstå op til 2,4 meter 
frisk sne.
Leveringstiden er normalt op til seks uger. Vi sender 
til hele Danmark.



Priseksempel

Pergolaen leveres med standardstolper på 3 
meter, som skæres til den ønskede højde af 
kunden selv.

Standardfarver er hvid og antracit, 
andre farver leveres mod et mindre 
tillægsgebyr.

Priseksempler på standardpergola med ti års 
konstruktionsgaranti, LED, Wifi og solautomatik:

• 3 x 3 79.900 kr.
• 3 x 4     89.000 kr.
• 3 x 5 99.900 kr.
• 4 x 4,5 104.900 kr.
• 4 x 5 109.000 kr.
• 4 x 6 119.000 kr.
• 5 x 7 129.000 kr.

Alle pergolaer er skræddersyede og fås i nøjagtig den 
ønskede størrelse. Ovenstående priser er kun 
eksempler, og alle tilbud tilpasses dine behov.



Mulige tilkøb
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Tilbehør:
• Sol-, regn- og vindsensorer 9.900 kr.
• Wifi-app med modtager fra Somfy 3.750 kr.

Automatiske gardiner (priseksempler):
• 3 m bred x 2,4 m høj 15.900 kr.
• 4 m bred x 2,4 m høj 18.999 kr.

Berle Pool + Spa vil gøre opmærksom på, at fragt til kundens adresse skal betales separat.


	Pergola-broschyr_hemsida.pdf
	A4_Print-harmonip.pdf
	Tom side



