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VRS Veranda ile bahçenizde daha fazla zaman geçirin ve temiz havanın 
tadını çıkarmanıza olanak sağlar. Dört mevsim kullanım alanına olanak 
sağlayan ekstra yaşam alanı evinizin değerini arttıracak ve güneş, yağmur 
ve rüzgarın etkilerine karşı korunmanızı sağlayacaktır. Sıcak havalarda 
güneşin sıcaklığının tadını çıkaracak, soğuk havalarda ekstra korumaya 
sahip olacaksınız.

Yaşam alanı yaratmak için hem kaliteli hem de düşük bütçeye uygun 
mükemmel bir modeldir. Basit ve işlevsel tasarıma sahip sistemi, bu 
modelin çok sayıda bahçede popüler bir seçim olmasına neden olmuştur.
Güçlü ve yüksek darbe direncine sahip polikarbonat plakaları veya cam 
tavan malzemesi ile alüminyum profillerin birleşmesinden oluşacak 
kış bahçenizi bakıma ihtiyacı olmadan uzun yıllar boyunca keyifle 
kullanacaksınız.

Materyal // 6063 T5 alüminyum, 
paslanmaz çelik ve delrin.

Materials // 6063 T5 aluminum,
stainless steel and delrin.

RAL Renk Seçimi 
RAL renk standardına göre
seçtiğiniz tüm renkler uygulanabilir.

RAL Color Selection 
Coloring of your choice,
according to the RAL color standard.

Yağmurlu hava koşullarına, kar 
suyuna ve rüzgara karşı
büyük direniç.

Great resistance to weather 
conditions of rain, snow hum idity 
and wind.

VRS Veranda allows you to spend more time in your garden and enjoy 
the fresh air. The extra living space that allows four seasons of use will 
increase the value of your home and protect you against the effects of 
sun, rain and wind. You will enjoy the warmth of the sun in hot weather 
and have extra protection in cold weather.

VRS is the perfect model when you’re looking for a top quality patio 
awning with a slightly lower budget. It’s simple and functional design has 
made this model a popular choice in many gardens.

You will enjoy your winter garden, which will be formed by the 
combination of aluminum profiles and polycarbonate plates with strong 
and high impact resistance or glass ceiling material, for many years 
without the need for maintenance.
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VCS Bioclimatic Pergola, minimum enerji tüketimiyle sunduğu mikro 
iklimlendirmeyle doğal ortam sıcaklığının düzenlenmesini sağlar. 
Tamamen alüminyumdan oluşan yapısı ile zamanın olumsuzluklarına 
karşı uzun yıllar formunu korur. Mevcut mimariye uyarlanabilir veya 
bağımsız bir sistem olarak ayrıca uygulanabilir. 

Uygulaması oldukça basittir. Sistemin ayarlanabilir lamelleri açıldığında 
doğal bir mikro iklimlendirme sağlar ve güneşe göre açısı ayarlanarak 
doğrudan güneş ışınlarından korunmanızı sağlar. Kapalı konumunda 
birbirine kenetlenen lameller, yağmur suyunu yerleşik kanallara ileterek 
tamamen sızdırmaz bir sistem oluşturur.

VCS-T Açılır Biyoklimatik Pergolalar, tam otomatik akıllı lamelleri 
sayesinde terasınızdaki gölgelendirmeyi ayarlayabilir. Güneş ışınlarından 
doğrudan tam korunma, istenildiği kadar güneş ışınına izin verme ve 
tam açıklık seçenekleri sunar. Açıldığında doğal ortam sıcaklığının 
düzenlenmesini, tamamen kapatıldığında ise suya dayanıklı tam kapalı 
bir ortam oluşturmanızı sağlar. 

Oteller, müstakil evler, restorantlar, barlar ve birinci sınıf eğlence 
mekanlarında kullanım için ideal seçenektir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda 
farklı varyasyonlar sunar. Mevcut mekanınızın mimarisine uyarlanabilir 
veya bağımsız kendini taşıyabilen kurulum varyasyonları sağlanabilir. 
Kurulum kolaylığı sağlayan özel tasarımı yalnızca bir günde montajının 
tamamlanmasına olanak sağlar. Alüminyum ve paslanmaz çelikten oluşan 
malzemeleriyle zamanın olumsuzluklarına karşı uzun yıllar dayanıklıdır. 

Yenilikçi ve benzersiz diğer VCS-T ürünleriyle entegre olarak rahat bir dış 
mekan yaşam alanı yaratma esnekliği sağlar. Soğuk ve rüzgarı dışarıda 
tutarak iç ortam sıcaklığınızı dengeler.

VPS, mekanlarınıza ferahlık ve ferahlık katmak için teras, bahçe, cafe, 
restoran, otel ve tüm ticari alanlarda kullanılan açılıp kapanabilen çatı 
pergola sistemidir.

Çatıda kumaşın açılıp kapanması için özel tasarlanmış patentli 10 
tekerlekli araba kullanılarak sistemin çalışma performansı artırılmış olup, 
sistemin çatısında karartmalı 3 kat vinil kumaş kullanılmıştır.

Zip perde, sürgülü cam kapı, led aydınlatma, giyotin pencere uygulamaları 
VPS Pergola’ya kolayca entegre edilebilir. 

Lamel ölçüsü 222 mm x 40 mm. 
Maksimum lamel uzunluğu 4000 mm.
Kanat açısı 00 to 1100.

Blade dimensions 222 mm x 40 mm.
Max blade length 4000 mm.
Orientation 00 to 1100.

RAL Renk Seçimi 
RAL renk standardına göre
seçtiğiniz tüm renkler uygulanabilir.

RAL Color Selection 
Coloring of your choice,
according to the RAL color standard.
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RAL Renk Seçimi 
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Uzun süreli güneş ışınlarına karşı 
test edilmiş direnç.  
Zararlı ultraviole ışınlarına karşı
sertifikalar koruma.

Tested resistance of extensive 
exposure to the sun. 
Certified protection from harmful 
ultraviolet radiation.

Ağırlık 35 ≈ kg/m2 
Weight 35 ≈ kg/m2

Ağırlık 35 ≈ kg/m2 
Weight 35 ≈ kg/m2

Materyal // 6063 T5 alüminyum, 
paslanmaz çelik ve delrin.

Materials // 6063 T5 aluminum, 
stainless steel and delrin.
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Materials // 6063 T5 aluminum, 
stainless steel and delrin.

Motorlu Sistem 
Motorlu sistem ve 
uzaktan kumanda kontrolü.

Electrical Motion 
Capability of electrical motion and 
remote control.
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conditions of rain, snow hum idity 
and wind.
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VCS Bioclimatic Pergola provides regulation of the natural ambient 
temperature with microclimate with minimum energy consumption. 
With its completely aluminum structure, it preserves its form for many 
years against the adversities of time. It can be adapted to the existing 
architecture or can be applied as a standalone system.

Its application is very simple. The adjustable fins of the system provide a 
natural microclimate when opened and provide protection from direct 
sun by adjusting the angle according to the sun. It forms a completely 
sealed system to watertight channels.

VCS-T Retractable Bioclimatic Pergolas can adjust the shading on your 
terrace thanks to their fully automatic smart fins. It offers full protection 
from direct sunlight, allowing as much sunlight as desired and full 
opening. It enables the regulation of the natural ambient temperature 
when opened, and creates a fully enclosed water-resistant environment 
when fully closed.

It is the ideal choice for use in hotels, private homes, residences, 
restaurants, bars and world-class entertainment venues. It offers 
different variations according to your needs It can be adapted to the 
architecture of your existing space or independently self-supporting 
installation variations can be provided. Its special design that provides 
ease of installation allows the assembly to be completed in just one 
day. With its aluminum and stainless-steel material, it is resistant to the 
adversities of time for many years.

It provides the flexibility to create a comfortable outdoor living space by 
integrating with other innovative and unique VCS-T products. It balances 
your indoor temperature by keeping the cold and wind out.

VPS is a openable and closable roof pergola system which is used in 
terrace, garden, cafe, restaurant, hotel and all commercial areas to add 
spaciousness and freshness to your spaces.

The working performance of the system has been increased by using 
special designed patented 10-wheeled car for opening and closing of 
the fabric at the roof and black out 3-layer vinyl fabric is used on the 
roof of the system.

Easy to integrate zip screen, sliding glass door, led lighting, guillotine 
window applications to VPS Pergola. 
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