
     BIOKLIMATSKE PERGOLE 



Ko so omejitve sprejete, lahko gremo preko njih.

SAMO NEBO 
JE MEJA
Naše Bioklimatske Pergole pokrivajo široko paleto posebnosti, ki se dotikajo vseh vidikov 
življenja. Proizvodi  so  razvrščeni  v  kategorije,  ki  predstavljajo  določena  področja.  Civilno,  
mehansko, električno in elektronsko inženirstvo, katere vključujemo v naše dizajne.
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Idealno za: hotele, bare, industrijo, bivalne hiše in 
bivalne dvojček hiše.

Nerjaveči 
materiali

V vseh odtenkih 
Ral lestvice 

Izdelava po 
vaših merah 

Brezplačna
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Surface
Treatment

Odpornost proti 
dežju in vetru

Zaščita pred škodljivim 
ultravijoličnim sevanjem

Odpornost 
proti soncu

Največja širina: 3000 mm
Največja dolžina: 4500 mm

Odpornost na obremenitve  kot  so  veter,  sneg  in  
ostale  vremenske pojave. 

Možnosti Možnosti:

EKO PERGOLA
Naše  izvirne  rešitve  senčenja  lahko  pokrivajo  tako 
velike kot tudi majhne površine, so varne, elegantne in

Možna zasteklitev MN PERGOLE s sistemom MN 
STEKLO

vzdržljive.  

Idealna  rešitev  za  pokrivanje  domačih  in  poklicnih 
prostorov.  Vsebuje  kakovostno  konstrukcijo  in 
stebre,  ima  izredno  funkcionalnost,  visoko  estetiko 
in varnost. 

Lamele so zasnovane tako, da presežna voda odteka 
po  podpornih  stebrih.  Kakovostna  konstrukcija  je 
izdelana skladno s standardi

V  celoti  izdelana  iz  nerjavečih  materialov –lamele in 
konstrukcija izdelani iz aluminija. Lamele se odpirajo  
do 90 stopinj.  

Idealno za: hotele, bare, industrijo, bivalne hiše in
 bivalne dvojček hiše  

Bioklimastka pergola je dimenzionirana za 
obtežbo snega 200kg/m2.

13,5 m²  kot  največja  možna  kvadratura  omenjenega
sistema. 

Možnost kombinacije dveh ali več sistemov pergole 

Možnost zasteklitve
 stranic 

Promocijska sejemska  cena 
400€/m2  z  vključeno montažo.
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Za to časovno obdobje najvišja možna kvaliteta.

Idealno za: hotele, bare, industrijo, bivalne hiše in 
bivalne dvojček hiše  

Največja širina: 4000 mm
Največja dolžina: 7030 mm

28  m²  kot  največja  možna  kvadratura  omenjenega 
sistema.

Umetnost brez omejitev.

Bioklimatska pergola se lahko uporablja kot 
samostojni modul - konstrukcija.

Idealno za: hotele, bare, industrijo, bivalne hiše in 
bivalne dvojček hiše  

Največja širina: 4000 mm
Maksimalna dolžina: 7030 mm

28 m² kot največja možna kvadratura omenjenega sistema.

Možnosti: Možnosti:

Sun
Sensor

Je pergola z edinstvenimi dodatki za ljubitelje udobja in
udobnega  bivalnega  prostora.  Popolnoma 
avtomatizirane zračne rešetke, ki prilagajajo senčenje z
vrtenjem  in  spuščanjem.  Z  zaprtim  pokrovom  je 
zgornja površina popolnoma vodoodporna.

Žleb kateri je vgrajen v pergolo samo, ujame deževnico
in  jo  odvaja  neposredno  v  navpičnih  stebrih.  Sistem 
omogoča tudi stransko zaščito (opcijsko), ki preprečijo 
mraz in veter, zaradi česar je prostor podoben domu. Žleb kateri je vgrajen v pergolo samo, ujame deževnico

in  jo  odvaja  neposredno  v  navpičnih  stebrih.  Sistem 
omogoča tudi stransko zaščito (opcijsko), ki preprečijo 
mraz in veter, zaradi česar je prostor podoben domu. 

Popolnoma  neodvisen  sistem  bioklimatske  pergole  z 
lastnimi  podpornimi  mesti,  ki  vam  omogoča,  da  z 
minimalnim naporom pokrijete maksimalno površino. 
Zasnovana je tako, da pokriva vaše želeno območje in 
ustvarja pogled kot iz vaših sanj z izbranimi barvami in 
dodatki. Popolnoma avtomatizirane zračne rešetke ki, 
lahko prilagajajo senčenje na vaši terasi z vrtenjem in 
spuščanjem. Z zaprtimi lamelami je zgornja površina 
popolnoma vodoodporna.



B CUBE URBAN B CUBE INFINITY
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Idealno za: hotele, bare, industrijo, bivalne hiše in 
bivalne dvojček hiše.

Največja širina: 4000 mm
Največja dolžina: 5050 mm

20  m²  kot  največja  možna  kvadratura  omenjenega 
sistema.

Možnosti Možnosti:

Bioklimatska pergola se lahko uporablja kot integriran 
in neodvisen modul.

Idealno za: hotele, bare, industrijo, bivalne hiše in 
bivalne dvojček hiše  

Največja širina: 4000 mm
Največja dolžina: 6790 mm

28 m² kot največja možna kvadratura omenjenega sistema.

Daje  čudovit  razgled  hkrati  pa  nudi  zaščito  pred 
sezonskimi pojavi. Prinaša slog in funkcionalnost vaših 
zunanjih prostorov. 

Žleb kateri je vgrajen v pergolo samo, ujame deževnico
in  jo  odvaja  neposredno  v  navpičnih  stebrih.  Sistem 
omogoča tudi stransko zaščito(opcijsko), ki preprečijo 
mraz in veter, zaradi česar je prostor podoben domu..

Žleb kateri je vgrajen v pergolo samo, ujame deževnico
in  jo  odvaja  neposredno  v  navpičnih  stebrih.  Sistem 
omogoča tudi stransko zaščito(opcijsko), ki preprečijo 
mraz in veter, zaradi česar je prostor podoben domu..

Resnično  prilagodljiv  videz,  zaradi  česar  pergola 
vizualno  izgine,  kjerkoli  je  nameščena.  Možnosti 
oblikovanja  so  pri  tej  pergoli  skoraj  resnično 
neskončne. Najboljši način, ki spodbuja vašo svobodo 
in zasebnost, medtem ko uživate zunaj na prostem.

Pripada oziroma je predana mestnemu urbanemu 
predelu. Je idealena za mestna ali primestna okolja.
Zahvaljujoč  robustnemu  visečemu  sistemu,  ki 
ponuja  popolno  rešitev  za  minimalističen  videz. 
Sistem je brez STEBROV.

Popolnoma  avtomatizirane  zračne  rešetke 
Bioclimatic lahko prilagajajo senčenje na vaši terasi 
z vrtenjem in spuščanjem. Ko je pokrov popolnoma
zaprt, postane površina nad njem vodoodporna.

Popolnoma  avtomatizirane  zračne  rešetke 
Bioclimatic lahko prilagajajo senčenje na vaši terasi 
z vrtenjem in spuščanjem. Ko je pokrov popolnoma
zaprt, postane površina nad njem vodoodporna.. 



KDO SMO:  

V  našem  družinskem  podjetju  MN  GROUP  d.o.o.  imamo 
proizvodnjo izdelkov in polizdelkov iz aluminija in jekla. Izdelujemo
in  montiramo  bioklimatske  pergole,  ograjne  sisteme , 
nadstreške  ter  konstrukcijske  sisteme  po  naročilu.  Pri
novogradnjah  ali  adaptacijah  se  projektanti,  investitorji  ter
posamezniki  odločajo  za  materiale,  ki  so  večni  in  ne  potrebujejo 
vzdrževanja.



MN GROUP D.O.O.
Pelechova cesta 15 
1235 Radomlje
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www.mn-pergola.si                                   info@mn-group.eu      041 649 444


