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Z izbrano sodobno zunanjo opremo
pomagamo ustvarjati idilične kotičke
na vaši terasi ali vrtu, za brezskrbno
uživanje v preprostih trenutkih skozi 
celo leto.

Udobno bivanje na  
prostem skozi vse 
letne čase

& the living is easy
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Olivia

PLATNENA PERGOLA
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Izdelano v skladu z EU standardi

Širok izbor barv

Električni pomik platna

Odpornost na UV-žarke

Visoka stabilnost na veter (do 120 km/h)

100% vodotesnost ter odpornost pred 
nastankom plesni in alg

PLATNO

Black 7070 3D Metallic 4040 3DWhite 1010 3D Cream 2020 3D Grey 3030 3DCream 9200 BasicWhite 8200 Basic White 9100 Basic Cream 8300 Basic Grey 8100 Basic
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Aluminijasta konstrukcija
Prašno barvanje preprečuje, da bi barva zbledela. 
Barvna izbira je možna po RAL lestvici.

Profilni odseki
¹Žleb | ²Vodilo | ³Sprednji nosilec | ⁴Steber

1 2

3 4

TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE

Skrito odtekanje vode
Drenažni sistem je domiselno vgrajen tako v nosilce 
kot v stebre in omogoča enostavno odvajanje vode 
pri dnu ali ob strani.
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Daljinsko upravljanje
Vsi naši produkti imajo vgrajen mednarodno priznan 
Somfy motor iz Francije s 5-letno garancijo. 
Upravljanje pergole je zelo enostavno preko 
brezžičnega daljinca. 

DALJINSKO
UPRAVLJANJE
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KONFIGURACIJA

Konfiguracija
Samostoječa | 4 stebri
Vpeta na območja pod stropi ali stenami | 2 stebra

SAMOSTOJEČA
Odprta

SAMOSTOJEČA
Zaprta

VPETA
Odprta

VPETA
Zaprta
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Modularnost
Modularnost omogoča montažo želenega 
števila izdelkov drug ob drugem. 

MODULARNOST 
IN DODATKI

Dodatki
LED luči | ZIP screen senčila | Steklene stene
Audio sistem | Drsni paneli
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Bellavie

BIOKLIMATSKA PERGOLA



Bellavie | 11

Aluminijasta konstrukcija
Prašno barvanje preprečuje, da bi barva zbledela. 
Barvna izbira je možna po celotni RAL lestvici.

Daljinsko upravljanje
Vsi naši produkti imajo vgrajen mednarodno priznan 
Somfy motor iz Francije s 5-letno garancijo. 

1 2 3

TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE

Skrito odtekanje vode
Drenažni sistem je domiselno vgrajen tako v 
nosilce kot v stebre in omogoča enostavno 
odvajanje vode pri dnu ali ob strani.

Profilni odseki
¹Integriran žleb | ²Lamela | ³Steber 
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KONFIGURACIJA

Konfiguracija
Samostoječa | 4 stebri
Vpeta na območja pod stropi ali stenami | 2 stebra
Integracija v obstoječe konstrukcije

SAMOSTOJEČA
Odprta

SAMOSTOJEČA
Zaprta

VPETA
Odprta
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Modularnost
Modularnost omogoča montažo želenega 
števila izdelkov drug ob drugem. 

MODULARNOST 
IN DODATKI

Dodatki
LED luči | ZIP screen senčila | Steklene stene
Audio sistem | Drsni paneli | Ogrevanje lamel



Vivia | 14

Vivia

ZLOŽLJIVA PERGOLA
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Aluminijasta konstrukcija
Prašno barvanje preprečuje, da bi barva zbledela. 
Barvna izbira je možna po celotni RAL lestvici.

Daljinsko upravljanje
Vsi naši produkti imajo vgrajen mednarodno priznan 
Somfy motor iz Francije s 5-letno garancijo. 

1 2 3

TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE

Skrito odtekanje vode
Drenažni sistem je domiselno vgrajen tako v nosilce 
kot v stebre in omogoča enostavno odvajanje vode 
pri dnu ali ob strani.

Profilni odseki
¹Integriran žleb | ²Lamela | ³Steber 
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KONFIGURACIJA

Konfiguracija
Samostoječa | 4 stebri
Vpeta na območja pod stropi ali stenami | 2 stebra
Integracija v obstoječe konstrukcije

SAMOSTOJEČA
Odprta

SAMOSTOJEČA
Zaprta

VPETA
Odprta

VPETA
Zaprta
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Modularnost
Modularnost omogoča montažo želenega 
števila izdelkov drug ob drugem. 

MODULARNOST 
IN DODATKI

Dodatki
LED luči | ZIP screen senčila | Steklene stene
Audio sistem | Drsni paneli | Ogrevanje lamel
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Chef de
Jardin

NADSTREŠKI & GARAŽE
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Polikarbonatne plošče
• Visoka odpornost na udarce in vse vremenske 

razmere (UV žarki, toplota, mraz, dež) 
• Dobra nosilnost (zdrži večjo količino snega)
• Prosojne plošče nudijo toplotno izolacijo in 

hkrati prepuščajo svetlobo 

Pločevina
• Odpornost na vse vremenske razmere 
• Dolga življenjska doba
• Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo - 

cenovno ugodnejša od ostalih kritin

Kaljeno steklo
• Visoka odpornost na temperaturne spremembe 

in zunanje mehanske vplive (udarci, toča)
• Zaščita pred poškodbami - v primeru razbitja se 

zdrobi na majhna zrna, ki niso ostra
• Visoka prepustnost svetlobe 

Ravna streha
• EPDM kritina
• Sika
• Polyurea

KRITINA
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Skrito odtekanje vode
Drenažni sistem je domiselno vgrajen tako v nosilce 
kot v stebre in omogoča enostavno odvajanje vode 
pri dnu ali ob strani.

TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE

Jeklena ali aluminijasta konstrukcija
Prašno barvanje preprečuje, da bi barva zbledela. 
Barvna izbira je možna po RAL lestvici.



Chef de Jardin | 21

KONFIGURACIJA

Konfiguracija
Samostoječa | 4 stebri
Vpeta na območja pod stropi ali stenami | 2 stebra

SAMOSTOJEČA VPETA
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DODATKI

Dodatki
LED luči | ZIP screen senčila 
Steklene stene | Drsni paneli 
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Zip screen
roloji

STRANSKA SENČILA
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Vodo-odbojna

Odporna proti plesni, algam in UV-žarkom

Širok barvni izbor

Dolgotrajno barvno obstojna

Hitro in enostavno vzdrževanje

Najkakovostnejši materiali evropskega 
porekla

White 86-2044 Champagne 86-2175 Concrete 86-2167 Sandy beige 86-2135 Alu/alu 86-2048 Anthracite 86-2047 Black 86-2053 Pepper 86-2012 Cocoa 86-2148 Bronze 86-2043

TKANINA
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Prednosti
Zaradi visoke stabilnosti materiala med namestitvijo 
in uporabo ne prihaja do raztezanja in trganja.

Tkanina je tanka in kompaktna, kar omogoča 
enostavno zvijanje. Gladek zaključni sloj 
zagotavlja enostavno vzdrževanje.

TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE

Prednosti
Material ostane napet tudi pri močnejših vetrnih 
sunkih.

Daljinsko upravljanje
Vsi naši produkti imajo vgrajen mednarodno priznan 
Somfy motor iz Francije s 5-letno garancijo. 
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Solarni
nadstrešek

AVTOMOBILSKI NADSTREŠEK
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Močna jeklena konstrukcija
Pločevina je pocinkana in prašno barvana ter tako 
zagotavlja visoko odpornost na vse vremenske 
razmere.

TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE

Jamstvo na 
konstrukcijo 

10 let na odpornost 
proti koroziji

Skrito odtekanje vode
Drenažni sistem je vgrajen v nosilce in stebre, kar 
mu omogoča enostavno odvajanje vode pri dnu ali 
ob strani.



Solarni nadstrešek | 28

Sončna elektrarna nazivne moči 6,84 kW

Kritino sestavlja visokokakovostni modul  

(18 panelov)

SONČNA
ELEKTRARNA

Jamstvo na 
module 

12 let na material in 
30 let na izhodno moč

Visoki standardi kakovosti in trpežnost

Visoka učinkovitost in izkoristek
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KONFIGURACIJA

Konfiguracija
Samostoječa | 4 stebri
Vpeta | 2 stebra

Dimenzija in naklon
Dimenzija nadstreška 5,3 x 6,3 m omogoča  
parkiranje dveh vozil pod nadstrešek. Minimalni 
naklon znaša 5° ter ima J orientacijo.
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Moderen videz iz materialov najvišje kakovosti

Elektronika z integrirano klimatsko kontrolo

Moč polnjenja 3.6 kW - 22 kW

POLNILNA
POSTAJA

Možnost pridobitve 
Eko sklad subvencije 
in Eko sklad kredita 

Pridobitev nepovratnih 
sredstev za investicijo v 

višini 1.200 €

3G / WiFi / OCPP možnost komunikacije

Administracija v ELIOS Cloud

Integriran merilnik energije



Email
hello@chefdejardin.com

Telefon
+386 (0)51 232 270

Spletna stran
www.chefdejardin.com

Instagram & Facebook
@chefdejardin


