
ISOLA KE Bioclimàtica



El disseny senzill de l'estructura d'alumini s'uneix a la lleugeresa de les 
teles per crear productes únics: parlem de les pèrgoles metàl·liques 
amb lona de sostre pla. Elegants i funcionals gràcies a la seva coberta 
lliscant, permeten gaudir de la bellesa dels espais a l'aire lliure de casa.
A més, la versatilitat d'una pèrgola adossada li facilitarà gaudir del 
màxim  confort i relax sense importar la intensitat del sol o la 
climatologia adversa.
Les pèrgoles metàl·liques amb la lona de sostre pla KE són fàcils 
d'instal·lar gràcies a la seva coberta mòbil. De fet, podem fabricar-les a 
mida, de manera que tindran la possibilitat de reduir la seva altura o 
d'incorpora un sostre amb forma d'arc si així ho prefereix. 

D'aquesta manera, aconseguirà que s'integrin perfectament a l'estètica 
de la seva llar.
Pèrgola d'estil contemporani i romàntic.
Podrà gaudir d'una coberta automatitzada i controlar-la de forma 
remotament.
També és possible apostar per una coberta de doble fulla que sigui 
resistent a la pluja i permeti filtar  la quantitat exacta de rajos de sol que
vulgui.





RAL 9010    NEGRE

1000 cm550 cm

Estructura de protecció solar d'alumini amb el tendal de 

tancament per empaquetament, formada per un teixit ( 

tensat quan està obert ) fixat per un sistema d'eixos 

travessers arquejats, carrets i guies que permeten el 

lliscament horitzontal.  Resistència al vent garantitzada  

fins a la classe 5 segons UNE EN 13561. No es garanteix 

la resistència  a la càrrega de neu.

La formació d'aigua de condensació no és un defecte sinó 

un fenomen natural. En presencia de fortes pluges o pluja 

acompanyada de vent no es garanteix la completa 

impermeabilitat a l'aigua.

B.  Comandament de moviment elèctric

O. Guia de desplaçament

F.  Viga frontal

E. Peu

L. Perfil de tapament perimetral

ESTRUCTURA

L



Isola se li pot integrar tendals laterals 

opacs o completament transparents, 

sistemes de vidrieres correderes o 

p a r e t s  m ò b i l s .  L ' e s t r u c t u r a  

completada d'aquesta manera 

garanteix la privacitat i protecció 

contra el sol, el vent i el fred. 

 Il·luminació amb un kit de llums led.Automat i tzac ió  amb sensors  

climàtics ( vent, pluja, temperatura ) 

es combinen per una automatització 

d'última generació.

Sistema d'àudio per escoltar la 

nostra música preferida.

Escalfadors amb infrarojos per una 

solució eficient i confortable. Calor 

instantània i disseny únic, projectats 

per espais que necessiten calefacció 

temporal. 

ACCESSORIS

AUTOMATITZACIÓ IL·LUMINACIÓ SISTEMA ÀUDIO

ESCALFADORS TANCAMENTS



Dibuix tècnic general Secció viga

Línia guia intereix

Dimensions de perfils

Guia Terminal eix transvers

Pilar

Dibuix tècnic general

59 7

66 8

72 9

78 10

90 12

96 13

102 14

108 15

120 17

126 18

132 19

138 20

150 22

156 23

162 24

180 25

N  Número de perfils travessers (terminals inclosos). 
      Mida màxima intereix perfils transversals per la lona 
      40 cm.

Valors indicatius de les dimensions del teixit i del número
de palillos .
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GARANTIA
TENDALS SANGRÀ S.L. garantitza tots els productes nous fabricats per l'empresa, d'aquells defectes de material o fabricació que comproven i reconeguin 
els serveis tècnics d'aquesta empresa, durant un període de temps de dos anys, contant a partir de la data de l'albarà.

La garantia no cobreix articles fabricats per altres companyies, que tindran solament la garantia que aquestes concedeixin, sempre que no s'especifiqui el 
contrari per part del fabricant.

La responsabilitat del fabricant es limita a la substitució o reparació de les peces reconegudes com a defectuoses, sense comptar els danys personals o 
prejudicis que pugui ocasionar tal averia (agents climatològics, caiguda d'objectes, cops,etc).

La garantia cobreix les peces defectuoses i la mà d'obra, per contra, queden exclosos els desplaçaments, transports de càrrega i descarrega, 
penalitzacions, etc. Respecte als motors i automatismes SOMFY la garantia del fabricant és de 5 anys des de la data de fabricació del motor. En aquest cas 
estan exclosos tots els treballs; mà d'obra, desplaçament, transports a realitzar per part de Tendals Sangrà S.L. 

El client té tota la responsabilitat judicial per averies o accidents que puguin imputar-se de manera directa o indirectament al mal ús dels nostres materials, 
estiguin o no en període de garantia.

La garantia quedarà cancel·lada en el moment en que l'equip sigui objecte de:

- Modificació no homologada pel fabricant, se li hagin instal·lat recanvis no originals o sigui manipulada per un taller no autoritzat ni pertanyent a la 
nostra xarxa.

- Danys produïts per sobreesforços.
- Incorrecta manipulació i utilització de l'equip per personal sense una formació específica. 

TENDALS SANGRÀ S.L.
CIF: B25492943
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