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De design minimalista, esta pérgola bioclimática está 
pensada para responder o desejo de fazer vida no jardim 
ou espaços de ar livre, combinando duas vantagens: pro-
teção e bem estar. Desta forma, dispomos de um espaço 
totalmente personalizável de forma simples.

Sistema funcional de lâminas ajustáveis 
que favorece o desfrute do espaço exte-
rior durante todo o ano, estabelecendo 
assim o ajuste de microclima desejado 
por ventilação natural. 

A evacuação de água em caso de chuva 
a limpeza se realiza através das vigas e 
dos pilares. Motor e fiação são inte-
grados à própria estrutura, deixando 
escondido e protegido.

O espaço criado pode ser melhorado adi-
cionando qualquer uma das nossas séries 
de cortina de cristal e até toldos para o 
fechamento perimetral. 

Tudo chega pré montado e usinado, a 
instalação é muito fácil, rápida e não 
requer obra. Todas as fixações estão 
escondidas para cuidar da estética.

A carta de cores RAL permite persona-
lizar a pérgola. Você pode combinar as 
cores: uma para a estrutura e tampas 
lâmina ou se preferir toda a pérgola da 
mesma cor.

Conta com uma grande variedade de 
acessórios disponíveis (iluminação, 
calefação, som e sensores automáticos) 
que podem ser controlados mediante 
sistemas wifi ou bluetooh.

Conheça 
nuestra pérgola

Introducción a los conceptos
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a. Proteção solar

Graças as lâminas ajustáveis motorizadas pode-se 
bloquear diretamente a radiação solar em qualquer 
momento do dia.

b. Ventilacão

Permite girar as lâminas para criar um fluxo de ar favo-
recido por efeito de convenção, de baixo para cima, que 
regula a temperatua de forma natural.

c. Proteção contra a chuva

As lâminas fechadas redireciona a água através do siste-
ma de canalização integra em vigas e pilares que fazem 
de calhas.

Funcionamento da pérgola
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Este sistema está preparado para combater as diferentes 
situações ambientais e meteorológicas que possam ocor-
rer. Graças as borrachas e felpudos garantimos a vedação 
perimetral entre as lâminas do sistema salvaguardando o 
bem-estar dos usuários sob este protetor de água.

Vedação perimetral 

Sistema registrado que atua contra a chuva transversal 
e que, além disso, não permite luz direta e/ou reflexão 
em pontos de união entre as lâminas e entre as lâminas 
e o caixilho.

Evita o possível som originado pelo atrito do quadro com 
as pontas das lâminas e o movimento causado pela ação 
do vento.

Sistema impermeável

As lâminas integram uma borracha de vedação que 
melhora a impermeabilidade da pérgola, pois dificulta a 
passagem de água na junta entre as lâminas.

Ao mesmo tempo, reduz o ruído que ocorre entre as 
lâminas devido a vibração causada pela ação do vento. 

Borrachas e felpudos
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A maior vantagem característica desta pérgola é o seu sis-
tema de lâminas ajustáveis motorizadas, que são capaz de 
girar de 0 a 135o. Esta vantagem destaca-se com a possibili-
dade de memorizar posições e controlar o grau de abertura 
por controle remoto ou dispositivo móvel.

Lâminas ajustáveis
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Acristalia fabrica todos os seus produtos sob rigorosos 
controles de qualidade regularizados e especificados 
no sistema de gestão de qualidade de acordo com a 
norma une en iso 9001:2015 e garante que todos os 
materiais utilizados na fabricação de seus produtos são de 
primeira qualidade em conformidade com os seguintes 
regulamentos: alumínio com marcação  de acordo 
com a nova regulamentação europeia de produtos de 
construção (UE) 305/2011 e a norma harmonizada une 
en 15088:2006: produtos de alumínio para aplicações 
estruturais. Além disso, atende às normas de qualidade 
para o tratamento de superfície de perfis (Qualicot, 
Qualanod e Qualideco).

Garantia em materiais de perfis de alumínio, em termos 
de pureza do material e possível corrosão do mesmo, 

Seguir
as normas

Memorial de qualidade
produzida por impurezas, ou incrustações de fábrica de 
acordo com en 15088:2006, en 755-9:2016.

Garantia anti-deformações do alumínio, próprio ou por 
falta ou escassez de têmpera nos perfis.

Garantia nos acabamentos, lacados e anodizados tal e 
como estipula a marca de qualidade europeia qualicoat, 
qualanod, qualideco, aprovado pelo ministério de 
promoção de tratamento de poeiras superficiais. Esses 
tratamentos garantem o envelhecimento uniformes das 
cores com ausência de manchas e descolorações. 

Certificados

Nossos produtos estão submetidos a rigorosos 
controles, ensaios e provas. Trabalhamos para que 
Acristalia seja sinônimo de segurança e confiança.

Pode encontrar a documentação que necessita em 
www.acristalia.com. Nós te dizemos, saber é ganhar! 
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Possibilidades  
de instalação 

Medidas máximas 
y possíveis configurações 

B

A

C

B

A C

B

A

C

B

A

C

1. Autoportante
Módulo base sustentado mediante 
4 pilares.

A. Largura máxima 4200 mm
B. Comprimento máximo 6200 mm
C. Altura máxima 3500 mm 

2. Adosada a muro
Combina sujeción mediante 
pilares y conexión pared.

A. Largura máxima 4200 mm
B. Comprimento máximo 6200 mm
C. Altura máxima 3500 mm 

3. Adosada a muro (dos lados)
Combina sujeción mediante 
pilares y conexión pared.

A. Largura máxima 4200 mm
B. Comprimento máximo 6200 mm
C. Altura máxima 3500 mm 

4. Duplex
Dos pérgolas unidas, aumentando 
así el ancho máximo

A. Medida máx. entre pilares 4200 mm
B. Comprimento máximo 6200 mm
C. Altura máxima 3500 mm

As possíveis combinações são múltiplas, adaptando-se 
assim a diferentes espaços. Autoportante, ligado a parede, 
duplex… a pérgola bioclimática consegue criar espaços 
acolhedores e funcionais. Além disso, graças as combi-
nações com as cortinas de cristal que você pode criar 
ambientes para desfrutar durante todo o ano. 

Medidas

a. Largura máxima 4200 mm
b. Comprimento máximo 6200 mm
c. Altura máxima 3500 mm
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Características 
técnicas

Soluções integradas

c. Canalização de água integrada na estrutura.a. União invisível de vigas e pilares. b. Sistema de regulagem de altura dos pilares.

De “quase” uma peça. As interseções entre as vigas e os 
pilares da pérgola bioclimática são praticamente invisí-
vel ajudando assim a manter a limpeza visual dos perfis e 
criando uma sensação de continuidade a estrutura.

Os pilares da pérgola bioclimáticas são dotados de um 
sistema de regulagem que consegue ajustar suavemente a 
inclinação que a pérgola exige para evitar que a água da 
chuva ou poças de umidade no topo da estrutura.

O desenho das lâminas de nossa pérgola permite ca-
nalizar a água proveniente da chuva ou da umidade. A 
água canaliza até as calhas laterais que requerem de 
uma mínima inclinação para drenar, permitindo assim a 
evacuação da água.

Estas são as características técnicas mais destacadas do 
sistema e as que fazem que sua funcionalidade e estética 
se adaptem as necessidades dos nossos clientes. A 
continuação, desenvolvemos e analisamos as partes da 
que compõe esta compacta e sólida estrutura.
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d. Motor e conexões escondidas, protegido e acessíveis.

O uso da pérgola se realiza eclusivamente mediante mo-
torização, empregando para isso um motor com prote-
ção ip 65. A motorização fica escondida entre as lâminas 
e calhas, favorecendo a estética da pérgola.
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e. Localização das peças.

Com esta imagem se visualiza de maneira precisa e clara 
as diferentes partes que compõe a pérgola bioclimática. 
Cada uma delas onde se integram todos os elementos que 
nos fazem garantir bem-estar e conforto.
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 1 Tampa pilar

 2 Lâmina

 3 Acabamento da viga 

   4 Viga 

 5 Tampa suporte barra de manobra

 6 Suporte barra manobra

 7 Viga

 8 Motor

 9 Barra manobra

 10 Pilar

 11 Base
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Dimensão  
dos perfis
Medidas gerais

Perfil
Acabamento viga

Perfil
Barra manobra

Perfil
Suporte barra de manobra 

Perfil
Calha

Perfil
Viga

Perfil
Montagem viga completa 

Perfil
Pilar 150x150
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2

Perfil
Lâmina ajustável

Medidas
Lâmina ajustável
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Complementos
y acessórios

Valor adicionado

Automação residencial além do controle 
remoto com o controle já incluído, a pérgo-
la bioclimática pode incorporar, a pedido 
o sistema DAISY a ser controlado através 
de um aplicativo para smartphones e 
tablets, via conexão wi-fi. Este sistema é 
compatível com Google Home e Alexa. 

Sensores. São elementos de segurança 
que protegem a estrutura e fixações de 
fortes ventos e o interior da pérgola da 
chuva.  Permitem o controle automático 
da lâminas ajustáveis para melhorar o 
bem-estar e ao mesmo tempo otimizar 
o rendimento energético. Os sensores 
meteorológicos gerenciam o movimento 
das lâminas com total autonomia, segundo 
as condições climátiacas e ambientais 
detectadas.

São diversos os complementos que podemos incorporar 
na estrutura da pérgola bioclimática. A continuação, 
se definem e explicam os principais acréscimos que 
favorecem criando um ambiente confortável e acolhedor.
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Sistema de áudio. O sistema de áudio me-
lody permite reproduzir a própria música 
desde telefones inteligentes até tablets 
com bluetooh para criar um ambiente 
ideal.

Tomada de luz. Opção de soquete corren-
te de 230v com tampa protetora ip45 em-
butida no pilar da pérgola, que permitirá 
alimentar qualquer dispositivo.

Aquecedor. A pérgola pode ser comple-
mentada com aquecedores elétricos 
radiantes de tecnologia avançada de 
infravermelho de halogênio de quartzo. O 
aquecedor pode ser controlado e regulado 
por meio de um receptor que o integra a 
automação residencial.

Iluminação. Focos embutidos nas lâminas 
e tiras de led rgb no perímetro para ilumi-
nação ambiental: uma ampla gama led 
regulável, monocromático ou colorido, 
projetado para ser integrado na estrutura 
de alumínio da pérgola bioclimática. To-
das as luzes têm a mesma temperatura de 
cor para garantir um efeito homogêneos 
no mesmo ambiente.
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Instalação 
de séries Acristalia

Combina com série Standard 
ou série Basic Pro
Explora as possibilidades de melhora da pérgola 
bioclimática com nossas séries de cortinas de cristal 
Standard e Basic Pro, adaptável e ideais para aproveitar 
os espaços abertos de sua casa ou empresa e ampliar a 
versatilidade da pérgola. A continuação descrevemos as 
características das séries a integrar:

Série Standard

Até 3 metros de altura

80 cm de largura de folha (máximo)

Perfil inferior embutido

Vidros de 6, 8, 10 e 12 mm de espessura

Série Basic Pro

Até 2 metros de altura

70 cm de largura de folha (máximo)

Perfilería minimalista 

Vidros de 6, 8 e 10 mm de espessura

Cálculos realizados para peso próprio de pérgola 
e cortinas, sem levar em conta outros tipos de cargas 
externas. Para caso específicos com carga externa, entre 
em contato com nosso departamento técnico.

A diferença de altura entre a pérgola e a cortina é de 
252 mm, ou seja, se selecionarmos uma altura de pérgola 
de 3000 mm, a cortina compatível é de 274 8mm.

Cálculo realizado com uma longitude de lâmina máxima 
de 4200 mm.

Tabela orientativa de compatibilidade 
dos sistemas

 ESPESSURA DEL VÍDRIO

Nessa tabela se define o uso correto do vidro nos sistemas instalados no perímetro 
da pérgola bioclimática em função das dimensões da mesma aquí expostas. 
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Combina com série Tandem
Uma vez mais como o resto de nossas séries, o sistema 
de correr panarâmico serie tandem oferece uma 
fórmula de fechamento de cristal que combina design e 
comodidade como solução integral. Neste caso, as folhas 
deslizantes não dobram, mas deslizam horizontalmente 
atráves de suas guías de aço inoxidável. 

Série Tandem

Até 3,5 metros de altura

Regulagem de altura de 7 mm nos rolamentos

Guías otimizadas para uma fácil evacuação de água 

Vidros de 10 e 12 mm de espessura

Cálculos realizados para peso próprio de pérgola e 
cortinas, sem levar em conta outros tipos de cargas 
externas. Para caso específicos com carga externa, entre 
em contato com nosso departamento técnico.

A diferença de altura entre a pérgola e a cortina é de 
252 mm, ou seja, se selecionarmos uma altura de pérgola 
de 3000 mm, a cortina compatível é de 2748 mm.

Cálculo realizado com uma longitude de lâmina máxima 
de 4200 mm.

Tabela orientativa de compatibilidade 
dos sistemas
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Nessa tabela se define o uso correto do vidro nos sistemas instalados no perímetro 
da pérgola bioclimática em função das dimensões da mesma aquí expostas. 
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Combina com série Basic Pro 
y série Railing
Em qualquer de suas versões, os guarda corpos serie 
railing é totalmente compatível com nossa cortina de 
cristal basic pro, alcançando uma solução abrangente fácil 
de instalar, funcional, seguro conserva a visão totalmente 
panorâmica.

Série Railing

Vidros de diferentes espessuras: 
desde 6+6 até 12+12

Compatível com vidro laminado e 
vidro temperados laminados

Opções de montagem: embutida, de 
superfície e lateral 

Série Basic Pro

Até 2 metros de altura

70 cm de largura por folha máximo

Perfis minimalistas 

Vidros de 6, 8 e 10 mm de espessura

Cálculos realizados para peso próprio de pérgola e 
cortinas, sem levar em conta outros tipos de cargas 
externas. Para caso específicos com carga externa, 
entre em contato com nosso departamento técnico.

Cálculos realizados para compatibilidade com um 
guarda corpo de altura de 1100 mm.

A altura da cortina será calculada subtraindo 1350 mm 
de altura da pérgola, ou seja, para uma altura de pérgola 
de 3000 mm , compatível com a cortina basic pro terá 
uma altura de 1650 mm.

Cálculo realizado com uma longitude de lâmina máxima 
de 4200 mm.

Tabela orientativa de compatibilidade 
dos sistemas

 

Nessa tabela se define o uso correto do vidro nos sistemas instalados no 
perímetro da pérgola bioclimática em função das dimensões da mesma aquí 
expostas. 
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Instalação de toldos 
verticais ZIP

Acabamentos y medidas
Os toldos zip dispõe de sistema guiado mediante cremalheira 
que proporcionam maior resistência ao vento. Estes podem 
ser manobrados com motor. Além disso, o tecido enrolado é 
protegido por um semi-cofre.

Acrílico. O sistema de tingimento em massa 
garante que a cor permança intacta a pesar 
da passagem do tempo e da permanência ao 
ar livre.

Screen. O intervalo screen ou o novo screen 
titán, screen 2165 ( em diferentes fatores de 
abertura), são de grande aplicação por seu 
papel como protetor térmico e como tela que 
garante excelente visibilidade ao exterior ou 
escurecimento total.

Soltis. É uma gama de tecidos compostos 
criado para uso interior e exterior. Tecidos 
técnicos de alta performance, perfurados, 
impermeável e até mesmo opaco. Oferecer 
visibilidade externa, proteção contra o calor 
ou privacidade total.

PVC. Destacam por ser totalmente 
impermeável, suportando intensas chuvas e 
ventos. Eles são especialmente eficazes em 
ambientes úmidos.

Secção 
interior
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Gavetas de acordo com as medidas Detalhes da guía 

Serie ZIP-105
Até 4 metros 
de largura

Serie ZIP-125
Até 5 metros 
de largura

Serie ZIP-150
Até 6 metros 
de largura

Terminal del toldo

Guía del toldo
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acristalia.com
t. (+34) 952 198 752

Agora 
sua 
vez…

Fale 
conosco 
de seu 
projeto!


