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ПРОДУКТОВ
КАТАЛОГ



Можете да закупите всички наши
продукти на изплащане с

и



Кои сме ние от Paradise Pergo? Ние сме тези, които 
решават твоя проблем. Защото знаем, че искаш да 
превърнеш градината, терасата, мястото около 
басейна или всяко друго външно пространство, с което 
разполагаш, в оазис за всеки сезон от годината. Ние 
знаем, че стилът и семплото изящество са важни за теб, 
също толкова, колкото практичността и ефективността. И 
ти предлагаме пълен пакет от проектиране, изработка, 
доставка и монтаж на слънцезащитни съоръжения, 
перголи, остъкления и ветрозащити. Гамата от решения 
на открито, предложени от Paradise Pergo конкретно 
отговаря на всяка ваша нужда, а богатата палитра от 
цветове на покривните материали, позволява вписването 
на конструкцията към всеки екстериор. Управлението ѝ 
се осъществява само с едно натискане на копчето на 
дистанционното и с лекота ще можете да се предпазите 
от дъжд, слънце, вятър и сняг. 

Paradise Pergo предлагаме решения за вашите приятни 
преживявания и гарантираме качество и професионална 
изработка за сигурност и комфорт. 

ЗА НАС





НАШИЯТ ПРОЦЕС 
НА РАБОТА

1. ЗАПИТВАНЕ

5. ИЗРАБОТКА И 
МОНТАЖ

2. ВЗИМАНЕ НА 
РАЗМЕРИ

4. ПРИЕМАНЕ НА 
ОФЕРТАТА

3. ИЗГОТВЯНЕ НА 
ОФЕРТА

6. ПОДДРЪЖКА
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.6

Aerolux е подходящ за покриване на зони с джакузи, барбекюта и летни кухни, както и при 

всякакъв вид търговски обекти. Тя е самостоятелна конструкция и при добавяне на остъкление, 

се превръща в пространство, което може да бъде използвано като зимна градина. 

Биоклиматична алуминиева конструкция, която се 

отличава с автоматизирана въртяща се и подвижна 

покривна система, изградена от самостоятелни ламели. 

Освен в краката на конструкцията, всеки един ламел е със 

самостоятелна дренажна система, а моделът позволява 

монтаж на LED и RGB осветление. 

Aerolux

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 

ДЪЛГОГОДИШНА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ГАРАНЦИЯ 
5 ГОДИНИ

ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА

ПРАХОВО 
ПОКРИТИЕ АЛУМИНИЕВИ РЕМЪЦИ  

CONTINENTAL 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА SOMFY  

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ЛАМЕЛИТЕ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.7

Биоклиматичната автоматична пергола Axis може да намери своето приложение 

както в дома, така и при всякакъв вид търговски обекти. При добавяне на остъкление, 

пространството може да се обособи като зимна градина.

Биоклиматична алуминиева конструкция с покрив от 

автоматизирани, въртящи се ламели. Те са с вградена 

дренажна система и допълнителна изолация. Отводняването 

се осъществява и посредством интегрирана дренажна 

система в краката на конструкцията. Моделът позволява 

монтаж на LED и RGB осветление.

Axis

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 

ДЪЛГОГОДИШНА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА

ПРАХОВО 
ПОКРИТИЕ АЛУМИНИЕВИ АВТОМАТИЗАЦИЯ 

НА SOMFY  

ГАРАНЦИЯ 
5 ГОДИНИ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ЛАМЕЛИТЕ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.8

Подходяща както за търговски обекти, така и за частни имоти с дворове или тераси. Може да 

се монтира към сграда или самостоятелно.

Автоматизирана, алуминиева слънцезащитна система, тип 

пергола. Покривната система е с плоска форма, а конструкцията 

е наклонена за правилно отводняване и избягване на 

натрупвания. Дренажната система е интегрирана в предните 

крака. Използва се висококачествен 3-слоен плат с Block-Out 

технология, която не позволява спарване. 

FLAT

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 

ДЪЛГОГОДИШНА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА

ПРАХОВО 
ПОКРИТИЕ АЛУМИНИЕВИ РЕМЪЦИ  

CONTINENTAL 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА SOMFY  

ГАРАНЦИЯ 
5 ГОДИНИ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПЛАТА

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.9

Моделът е подходящ както за търговски обекти, така и за частни къщи и тераси. Може да се 

изгради самостоятелно или да се закрепи за сграда. 

Алуминиева слънцезащитна конструкция тип пергола. Тя е с 

извита, подвижна покривна конструкция, която се управлява 

с дистанционно. Материалът на покрива е висококачествен, 

немски 3-слоен плат с Block-Out технология против запарване. 

Отводняването се осъществява посредством интегрирана 

дренажна система в краката на конструкцията. 

SPLINE

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 

ДЪЛГОГОДИШНА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА

ПРАХОВО 
ПОКРИТИЕ АЛУМИНИЕВИ РЕМЪЦИ  

CONTINENTAL 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА SOMFY  

ГАРАНЦИЯ 
5 ГОДИНИ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПЛАТА

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.10

Подходяща за търговски обекти, които нямат разрешение да стъпят на тротоар, но искат да 

ползват външната си част. В частните имоти може да се използва на тераси, веранди и др. 

Автоматизирана, алуминиева конструкция, предназначена 

за предпазване от слънце, дъжд и сняг. Захваща се за сграда 

и излиза на отстояние до 5 метра. Перголата е с плоска, 

наклонена форма, за по-лесно отводняване и предотвратяване 

на натрупвания. Платът е с Block-Out система, която не 

позволява запарване на покритото пространство. 

FLAT CITY

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 

ДЪЛГОГОДИШНА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА

ПРАХОВО 
ПОКРИТИЕ АЛУМИНИЕВИ РЕМЪЦИ  

CONTINENTAL 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА SOMFY  

ГАРАНЦИЯ 
5 ГОДИНИ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПЛАТА

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.11

Подходяща за търговски обекти, които нямат разрешение да стъпят на тротоар, но искат да 

ползват външната си част. В частните имоти може да се използва на тераси, веранди и др.

Автоматизирана, алуминиева конструкция, предназначена за 

предпазване от слънце, дъжд и сняг. Захваща се за сграда и 

излиза на отстояние до 5 метра. Перголата е с извита форма, 

което придава стил на екстериора на сградата. Платът 

е с Block-Out система, която не позволява запарване на 

покритото пространство.

SPLINE CITY

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 

ДЪЛГОГОДИШНА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА

ПРАХОВО 
ПОКРИТИЕ АЛУМИНИЕВИ РЕМЪЦИ  

CONTINENTAL 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА SOMFY  

ГАРАНЦИЯ 
5 ГОДИНИ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПЛАТА

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.12

Подходяща както за търговски обекти, така и за частни имоти с дворове. Монтира се 

самостоятелно, като може да се прилепи към фасадата на сграда.

Автоматизирана, алуминиева слънцезащитна система, тип 

пергола. Покривната система е от две самостоятелни части 

една до друга, с плоска форма. Конструкцията е наклонена за 

правилно отводняване. Дренажната система е интегрирана 

в краката. Използва се висококачествен 3-слоен плат с Block-

Out технология, която не позволява спарване

FLAT HARMONY

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 

ДЪЛГОГОДИШНА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА

ПРАХОВО 
ПОКРИТИЕ АЛУМИНИЕВИ РЕМЪЦИ  

CONTINENTAL 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА SOMFY  

ГАРАНЦИЯ 
5 ГОДИНИ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПЛАТА

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.13

Моделът е подходящ както за търговски обекти, така и за частни къщи. Изгражда се 

самостоятелно, но може да се залепи за фасадата на сграда.

Алуминиева слънцезащитна конструкция тип пергола. Тя е 

съставена от две самостоятелни извити, подвижни покривна 

конструкции, които се управлява с дистанционно и се събират 

в центъра на съоръжението. Покривът е от немски 3-слоен плат 

с Block-Out технология против запарване. Отводнява се чрез 

интегрирана дренажна система в краката на конструкцията. 

SPLINE HARMONY

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 

ДЪЛГОГОДИШНА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА

ПРАХОВО 
ПОКРИТИЕ АЛУМИНИЕВИ РЕМЪЦИ  

CONTINENTAL 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА SOMFY  

ГАРАНЦИЯ 
5 ГОДИНИ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПЛАТА

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА





ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРЕДИМСТВА:

П
ЕР

ГО
Л

И

* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.14

Моделът е подходящ за търговски обекти, разполагащи външното си пространство на 

общинска собственост. Подходящ за частни имоти, където няма възможност да се поставят 

носещи крака. 

Автоматична, алуминиева, самостоятелна конструкция, 

съставена от две перголи и носеща греда. Формата е плоска. 

Платът е 3-слоен, трудно горим от Mehler с Block-Out технология 

против запарване. Управлява се чрез дистанционно, като двете 

части на перголите са независими една от друга и се събират в 

центъра на конструкцията.

FLAT VARIANCE

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 

ДЪЛГОГОДИШНА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА

ПРАХОВО 
ПОКРИТИЕ АЛУМИНИЕВИ РЕМЪЦИ  

CONTINENTAL 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА SOMFY  

ГАРАНЦИЯ 
5 ГОДИНИ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПЛАТА

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.15

Моделът е подходящ за търговски обекти, разполагащи външното си пространство на 

общинска собственост. Подходящ за частни имоти, където няма възможност да се поставят 

носещи крака. 

Автоматична, алуминиева, самостоятелна конструкция, 

съставена от две перголи и носеща греда. Формата е извита. 

Платът е 3-слоен, трудно горим от Mehler с Block-Out технология 

против запарване. Управлява се чрез дистанционно, като двете 

части на перголите са независими една от друга и се събират в 

центъра на конструкцията.

SPLINE VARIANCE

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 

ДЪЛГОГОДИШНА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА

ПРАХОВО 
ПОКРИТИЕ АЛУМИНИЕВИ РЕМЪЦИ  

CONTINENTAL 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА SOMFY  

ГАРАНЦИЯ 
5 ГОДИНИ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПЛАТА

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.16

Моделът е подходящ както за търговски обекти, така и за частни къщи. Изгражда се 

самостоятелно, но може да се залепи за фасадата на сграда.

Автоматична, алуминиева конструкция, с извита форма на 

горните греди. Наподобява SPLINE HARMONY. VAULT има само 

една покривна конструкция, която се прибира в единия край 

на съоръжението. Дренажната система е интегрирана в 

краката. В зависимост от размера на пространството могат 

да се поставят 6 крака.  

VAULT

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 

ДЪЛГОГОДИШНА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА

ПРАХОВО 
ПОКРИТИЕ АЛУМИНИЕВИ РЕМЪЦИ  

CONTINENTAL 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА SOMFY  

ГАРАНЦИЯ 
5 ГОДИНИ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПЛАТА

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.17

Моделът е подходящ както за търговски обекти, така и за частни къщи. Изгражда се 

самостоятелно, но може да се залепи за фасадата на сграда.

Автоматична, алуминиева конструкция, с извита форма на 

горните греди. Наподобява SPLINE VARIANCE. VAULT VARIANCE 

има само една покривна конструкция, която се прибира 

в единия край на съоръжението. Няма допълнителна 

дренажна система.

VAULT VARIANCE

ВЕТРОУСТОЙЧИВИЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 

ДЪЛГОГОДИШНА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА

ПРАХОВО 
ПОКРИТИЕ АЛУМИНИЕВИ РЕМЪЦИ  

CONTINENTAL 

ГАРАНЦИЯ 
5 ГОДИНИ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПЛАТА
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ПРЕДИМСТВА:

П
ЕР

ГО
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И

* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.18

Моделът е подходящ както за търговски обекти, така и за частни къщи. Изгражда се 

самостоятелно, но може да се залепи за фасадата на сграда.

Автоматична, алуминиева слънцезащитна конструкция, 

тип пергола. Има кубовидна форма и покрив от плат  

Mehler, снабден с Block Out система, предпазваща от 

спарване. Дренажната система е интегрирана и в 

четирите крака на съоръжението. 

QUATTRO

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ВЕТРОУСТОЙЧИВИЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 

ДЪЛГОГОДИШНА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА

ПРАХОВО 
ПОКРИТИЕ АЛУМИНИЕВИ РЕМЪЦИ  

CONTINENTAL 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА SOMFY  

ГАРАНЦИЯ 
5 ГОДИНИ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПЛАТА

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА
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ОСТЪКЛЕНИЯ 
02





ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРЕДИМСТВА:

* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.20

О
С
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ЕН
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Подходящи при помещения без тераси или балкони, търговски обекти и частни имоти. 

Автоматично остъкление, което обхваща цялата 

външна част на помещението. Може да се разделя на 

2, 3 или 4 части, които могат се движат надолу и нагоре. 

Управлението се осъществява посредством дистанционно. 

АВТОМАТИЧНИ ОСТЪКЛЕНИЯ 
ТИП ГИЛОТИНА

ЕДИНИЧНО СТЪКЛО ПРОФИЛНИ 

СТЪКЛОПАКЕТ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
SOMFY

РЕМЪЦИ 
CONTINENTAL

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА





ПРЕДИМСТВА:

* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Подходящи са за търговски обекти и частни имоти. 

Профилните остъкления, могат да бъдат изработени 

от стъклопакет или единично стъкло, като клиента има 

възможност да избира както цвета на профила, така и 

този на стъклото. Стъклата се отварят чрез плъзгане, като 

застават едно зад друго. По този начин освобождават, 

заеманото от тях пространство. 

21

ПЛЪЗГАЩИ
ПРОФИЛНИ ОСТЪКЛЕНИЯ

О
С

ТЪ
КЛ

ЕН
И

Я

ЕДИНИЧНО СТЪКЛО СТЪКЛОПАКЕТ ПРОФИЛНИ ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА





* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.

ПРЕДИМСТВА:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

22

Подходящи са за търговски обекти и частни имоти.

Безпрофилните остъкления, могат да бъдат изработени от 

единично стъкло. Профили се поставят само в горната и 

долната част на остъклението, а начина на свиване е чрез 

плъзгане, като стъклата застават едно зад друго. Клиентът 

може да избира цветовете на стъклата и профилите.

ПЛЪЗГАЩИ
БЕЗПРОФИЛНИ ОСТЪКЛЕНИЯ

О
С

ТЪ
КЛ

ЕН
И

Я

БЕЗПРОФИЛНИЕДИНИЧНО СТЪКЛО 
ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.24

С
ЕН

Н
И

Ц
И

Сенниците се монтират от външната страна на остъкления. 

Снабдени са с автоматика на Somfy, а посредством въжета, 

се осъществява свиването или разпъването им. Управляват 

се чрез дистанционно. Платът предпазва до 89% от вредните 

UV лъчи на слънцето, 100% водоустойчив е и издържа на вятър. 

Може да се поставя както на покрив, така и странично, като 

има възможност за печат. 

ВЪНШЕН МОНТАЖ

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА SOMFY  

ВЪЗМОЖНОСТ 
ЗА ПЕЧАТ

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НАВИНИЛА

ПРЕДИМСТВА:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Подходящи са за търговски обекти и частни имоти. 
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.26

В
ЕТ

РО
ЗА

Щ
И

ТИ

Ветрозащитите са автоматизирани решения с мотори Somfy 

и въжета, които спомагат за свиването и разпъването. Има 

богат избор от цветове, възможност за печат и се монтират 

само странично. Предпазват от вредните UV лъчи на слънцето 

до 89%, 100% водоустойчиви са и издържат на вятър.

ЦВЕТНИ ВЕТРОЗАЩИТИ 
(ZIP СИСТЕМА)

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА SOMFY  

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПРОФИЛА

ИЗБОР НА ЦВЯТ 
НА ПЛАТА

ПРЕДИМСТВА:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Подходящи са за търговски обекти и частни имоти. 

ЗАЩИТА ОТ ДЪЖД 
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* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.28

П
А
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E Line е серия стъклени парапети, която се предлага 

в кръгла или квадратна форма и отговаря на всички 

разпоредби. Има отлични механични свойства. Предлага 

се в широка гама дебелина на стъклото.

E LINE

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Подходящ за многолюдни обществени пространства като музеи, 

болници, офис сгради, спортни стадиони и търговски центрове.





* Вземи на изплащане с УниКредит Булбанк и Банка ДСК.29

Здрава система, която съчетава предимствата на 

безопасността и прозрачността с лесна инсталация и 

функционалност. Проектиран да се справи с натоварвания, 

отговарящи на всички изисквания. Задържането на стъкления 

панел се постига чрез използване на специални вътрешни 

колички, които имат потенциал да изместват и подравняват 

стъклените панели с възможност за накланяне. 

L LINE TOP MOUNT

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Домове, офиси, стадиони, търговски центрове и обществени площи 

с голям трафик.
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(+359) 882 888 222; (+359) 883 999 333
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