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EXALCO Pergola
WATERTIGHT ALUMINIUM PERGOLA SYSTEM WITH ROTATING LOUVRES

EXALCO PERGOLA provides a solar shading roof with rotating 
louvre blades.  A system entirely from aluminium form a water-
resistant when the louvre blades are closed. Rainwater drains 
off to the columns along a hidden gutter. The system is 
extremely resilient to snow allowing you to enjoy the outdoors 
all year despite the weather conditions. 

Main system characteristics:
- Hidden moving mechanism with silent operation, hidden joint 
& support parts.
- Pergola encompasses a complete drainage system. 
- Louvres rotate from 0° to 120° creates a comfortable in all 
seasons environmental, set the ideal natural lighting and 
ventilation using a simple control or installing sensor for rain, 
wind & snow. 
- Option to choose between standard louvres and with LED 
lighting are available in RAL color pallete and Wood Imitation.  
- Minimum maintenance due to the excellent aluminium 
properties.
- The sides parts can be fitted with glass movable walls which 
provides an extra protection. 

An ideal system to use in outdoor and semi-outdoor spaces in 
Houses, Hotel facilities, Commercial spaces amongst others.

Acţionare electrică
Posibilitatea acţionării electrice 

și a controlului prin telecomandă

Alegerea finisajului RAL
Finisajul se realizează 

conform opţiunii beneficiarului, 
conform paletarului RAL

Protecţie împotriva 
radiaţiei solare UV 

Rezistenţă la acţiunea 
ploii și a vântului

Excelentă rezistenţă la condiţiile 
meteorologice de ploaie, 

umiditate si vânt

EXALCO PERGOLA oferă un sistem pentru umbrire, cu lamele 
rotative. Este un sistem integral din aluminiu, care realizează 
un acoperiș etanș la apă odată ce lamelele de umbrire sunt 
așezate pe poziţia ”închis”. Apa pluvială este drenată de-a 
lungul unui jgheab ascuns și evacuată prin interiorul 
montanţilor. Sistemul este extrem de rezistent la acţiunea 
zăpezii şi vă permite să vă bucuraţi de experienţa în aer liber pe 
tot parcursul anului, indiferent de condiţiile meteorologice.  

Caracteristicile principale ale sistemului:
- Mecanisme ascunse de acţionare, cu operare silenţioasă, 
îmbinări si elemente de suport ascunse.
- Pergola include un sistem complet de drenaj al apei. 
- Posibilitatea rotirii lamelelor la unghiuri de la 0° la 120° este 
menită să creeze o atmosferă confortabilă în toate 
anotimpurile, asigură iluminarea naturală și ventilaţia ideală, 
folosind un senzor simplu de comandă și control pentru 
protecţie la ploaie, vânt și zăpadă. 
- Posibilitatea de a alege între lamele standard sau lamele 
prevăzute cu iluminare cu LED-uri, finisajele disponibile fiind din 
întreaga gamă de culori RAL sau de imita�ie de lemn.  
- Necesita activităti minime de întretinere, datorită 
proprietăţilor excelente ale aluminiului din care este realizat 
sistemul.
- Părţile laterale ale sistemului PERGOLA pot fi prevăzute cu 
pereţi mobili din sticlă, pentru asigurarea unei protecţii 
suplimentare.

Este un sistem ideal pentru utilizare în spa�ii exterioare și 
semi-exterioare în aplicatii rezidentiale, hoteliere, spa�ii 
comerciale sau alte diverse domenii.

Rezistenţă la acţiunea solarăRezistenţă la acţiunea zăpezii

Electrical motion
Capability of electrical 

motion and remote control

RAL Color Selection
Coloring of your choice, 

according to the RAL color

UV Sun protection 
 

Rain & Wind Resistance
Great resistance to weather 

conditions of rain, 
humidity and wind

Snow Resistance Sun resistance

 Traverse din aluminiu, cu dimensiuni de 185x120 mm

 Lamele din aluminiu, cu dimensiuni de 185x46 mm

 Coloane din aluminiu, cu dimensiuni de 120x120 mm

 Sistemul pergola beneficiază de: 5 ani garanţie de bună funcţionare

 Aluminum Beam 185×120 mm

 Aluminum Louvre 185×46 mm

 Aluminum Column 120×120 mm

 Pergolas: 5 years guarantees of good operation

Technical Characteristics

Properties / Proprietăţi
 



TYPOLOGIES / TIPOLOGII
DIMENSIUNI MAXIME:
  
*FĂRĂ ÎNCĂRCARE CU ZĂPADĂ
LUNGIMEA MAXIMĂ ÎN CAZUL ÎNCĂRCĂRII CU ZĂPADĂ ESTE DE 4M.

- TRAVERSA 6Μ
- LAMELA: 4.5M*

ÎN FIECARE ANSAMBLU LAMELELE TREBUIE SĂ SE MIȘTE SIMULTAN. 
PENTRU UTILIZAREA UNUI AL DOILEA SISTEM DE ACŢIONARE MOTORIZAT 
SE VA UTILIZA PROFILUL SEPARATOR ”T”.

MAXIMUM DIMENSIONS:
  
*WITHOUT SNOW LOAD
THE MAXIMUM LENGTH WITH SNOW LOAD IS 4M.

- BEAM 6Μ
- LOUVER: 4.5M*

IN EACH CONSTRUCTION THE LOUVERS MUST MOVE AT THE SAME TIME. 
FOR THE USE OF A SECOND MOTORISED SYSTEM IT IS NECESSARY TO USE THE “T” PROFILE.

4 MULLIONS
4 MONTANŢI

3 MULLIONS
3 MONTANŢI

2 MULLIONS(LOUVER PARALLEL TO WALL)
2 MONTANŢI (LAMELE PARALELE CU PERETELE)

2 MULLIONS(LOUVER PERPENDICULAR TO WALL)
2 MONTANŢI (LAMELE PERPENDICULARE PE PERETE)

NO MULLIONS
FĂRĂ MONTANŢI

DUPLEX (6 MULLIONS)
DUPLEX (6 MONTANŢI)

LOUVERS INFORMATION
LOUVERS MOVEMENT

The free rotation of the louvers from 0º to 120º allows the
maximum use of the pergola during different weather.

LOUVERS MOVEMENT
The free rotation of the louvers from 0º to 120º allows the
maximum use of the pergola during different weather.

0º
The roof remains closed, offering protection from

all weather
Acoperișul rămâne închis, oferind protecţie 

completă la intemperii

5º
Permits the ventilation of the area even if it is

raining or snowing.
Permite ventilarea suprafeţei acoperite 

chiar și în condiţii de ploaie sau ninsoare.

45º
Allows the sunlight to enter, controlling though the

illumination.
Permite intrarea luminii solare și controlul 

asupra nivelului de iluminare.

90º
Permits full use of the sunlight.

Permite utilizarea integrală a luminii solare.

120º
Maximum louver’s opening, that allows

maximum use of sunlight even in sunset.
Deschiderea completă a lamelelor permite utilizarea 

luminii solare chiar și in perioada crepusculară.

MIȘCAREA LAMELELOR
Posibilitatea rotirii lamelelor la unghiuri de la 0° la 120° 

permite utilizarea pergolei indiferent de condiţiile atmosferice 



Albio Solar 100 este un sistem complet pentru umbrire 
utilizat pentru clădiri, care foloseşte profile de aluminiu în 
formă eliptică închisă.
Sistemul cuprinde o gamă de profile elipsoidale şi 
structura din aluminiu de susţinere asociată.
Gama completă de accesorii garantează precizie şi 
uşurinţă în construcţie şi în instalare cu privire la orice 
aplicaţie, inclusiv diverse opţiuni pentru controlul 
înclinaţiei lamelelor.
Dispunerea lamelelor poate fi verticală, orizontală sau 
fixate în consolă, iar instalarea poate fi externă.
Sistemul este compatibil cu toate sistemele de faţadă 
Exalco, oferind o mare flexibilitate de design.

Albio Solar 100 is a complete system used for solar 
shading of buildings, utilizing fin-shaped aluminum 
profiles.
The system comprises of a range of fins and the 
associated supporting aluminium structure.
A full range of accessories guarantees precision and ease 
of construction and installation on any application 
including various options for rotation control.
The arrangement of the shades can be vertical, horizontal 
or cantilevered and the installation can be either external.
The system is compatible with all Exalco facade systems, 
offering great design flexibility.

Albio Solar 200 is a complete system used for solar shading of 
buildings, utilizing fixed aluminium louvers.
The system includes a range of louvered profiles, as well as 
profiles used for setting the louvers in position, on the external 
side of the glass surface.
A full range of accessories guarantees precision and ease of 
construction and installation on any application.
The arrangement of the shades can be vertical, horizontal or 
cantilevered and the installation can be either internal or 
external.

Albio Solar 200 este un sistem complet pentru umbrire 
utilizat pentru clădiri, care foloseş te profile de aluminiu în 
formă lamelară curbă sau frântă.
Sistemul dispune de o gamă diversă de profile de umbrire, 
cu forma lamelară curbă sau frântă, precum şi de profilele 
utilizate la realizarea substructurii de fixare a lamelelor pe 
exteriorul suprafeţelor vitrate.
Gama completă de accesorii garantează precizie şi 
uşurinţă în construcţie şi în instalare cu privire la orice 
aplicaţie.
Dispunerea lamelelor poate fi verticală, orizontală sau 
fixate în consolă, iar instalarea poate fi internă sau 
externă.

ABLIO SOLAR 100
EXTERNAL SHADING SYSTEM WITH FIXED OR ROTATING LOUVRES

ABLIO SOLAR 100
EXTERNAL SHADING SYSTEM WITH FIXED OR ROTATING LOUVRES

ABLIO SOLAR 200
EXTERNAL SHADING SYSTEM WITH FIXED LOUVRES


