
 

 

Luna pergola egyenes 

 

Pergola mérete : H: 210 cm, Sz: 70 cm, M: 210 cm 

Anyag:               Erdei fenyő 

Függőleges tartóelem:  2 db    Sz: 49 cm, M: 210 cm 

Függőleges tartóelem kerete:  60 mm oldalról,  45 mm 

szemből  

Keret kivitele:  simára gyalult 

A függőleges tartóelemek rácsszerkezettel vannak kitöltve. 

A függőleges tartóelemek közötti javasolt beépítési 

távolság:  158 cm 

Rács szerkezete:  vízszintes és függőleges 

Rács lécek:  5 mm vastag , 28 mm széles 

Hálóosztás rács lécek között vízszintes:   155 mm 

Hálóosztás rács lécek között függőleges:   130 mm 

Rács lécek kivitele: gyalult  

A rács lécek a kerethez és egymáshoz tűző kapcsokkal szereltek.  

Felső összekötők:        2 db  H: 2100 mm, Sz: 30 mm, M: 60 mm 

Felső kereszttartók:    5 db  H: 700 mm, Sz: 30 mm, M: 60 mm 

Sarok merevítők:         4 db  H: 430 mm, Sz: 30 mm, M: 60 mm 

Kivitelük:  gyalult 

Felület védelem:  nagy nyomással gomba és rovarölő szerrel telített (világos zöld) 

Javasolt szerelés:  A függőleges tartóelemeket 4 db L-alakú lebetonozható oszloptartóra 

rögzíteni, a többi alkatrészt a szerelőcsomagban található csavarokkal a rajz szerint 

összeszerelni. 

Súly száraz állapotban:  22,25 kg 

     

  

 

 



 

 

Luna pergola dupla íves 

 

Pergola mérete : H: 160 cm, Sz: 70 cm, M: 221 cm a 

közepén 

Anyag:               Erdei fenyő 

Függőleges tartóelem:  2 db    Sz: 49 cm, M: 210 cm 

Függőleges tartóelem kerete:  60 mm oldalról,  45 mm 

szemből  

Keret kivitele:  simára gyalult 

A függőleges tartóelemek rácsszerkezettel vannak kitöltve. 

A függőleges tartóelemek közötti javasolt beépítési távolság:  

128 cm 

Rács szerkezete:  vízszintes és függőleges 

Rács lécek:  5 mm vastag , 28 mm széles 

Hálóosztás rács lécek között vízszintes:   155 mm 

Hálóosztás rács lécek között függőleges:   130 mm 

Rács lécek kivitele: gyalult   

A rács lécek a kerethez és egymáshoz tűző kapcsokkal szereltek.  

Felső összekötők:        2 db  H: 1600 mm, Sz: 18 mm, M: 70 mm 

Felső kereszttartók:    5 db  H: 700 mm, Sz: 18 mm, M: 70 mm 

Kivitelük:  gyalult 

Felület védelem:  nagy nyomással gomba és rovarölő szerrel telített (világos zöld) 

Javasolt szerelés:  A függőleges tartóelemeket 4 db L-alakú lebetonozható oszloptartóra 

rögzíteni, a többi alkatrészt a szerelőcsomagban található csavarokkal a rajz szerint 

összeszerelni. 

Súly száraz állapotban:  26,16 kg 

 

 


