


TOP Salony Sprzedaży



TOP Maranello
Pergola Top Maranello

Dach pergoli Top Maranello stanowią obrotowe, aluminiowe pióra, umożliwiające efektywną ochronę przed 
nadmiarem słońca i wysoką temperaturą przy jednoczesnej wentylacji przestrzeni pergoli. Pergola bioklimatyczna 
pozwala niezwykle łatwo aranżować przesłony boczne, takie jak rolety Top Screen, okiennice przesuwne oraz 
przesuwne panele szklane. W pergoli lamelowej Top Maranello możemy zintegrować liniowe oświetlenie po 
obwodzie dachu oraz punktowe oświetlenie umieszczone w piórach pergoli. Nowoczesna, futurystyczna forma 
pergoli bioklimatycznej znakomicie koresponduje ze współczesną architekturą.
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TOP Imola
Pergola Top Imola

Pergola segmentowa Top Imola to rozwiązanie dla najbardziej wymagających klientów - perfekcyjne wykonanie, 
niepowtarzalny design i szeroki wachlarz dodatków poprawiających komfort użytkowania to tylko niektóre 
właściwości tej konstrukcji. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom technicznym woda opadowa odprowadzana jest z 
tkaniny do rynny frontowej, a następnie do słupów pergoli.
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TOP Cortona
Pergola Top Cortona

Pergola segmentowa Top Cortona to rozwiązanie ekonomiczne z możliwością sterowania zarówno elektrycznego 
jak i ręcznego. Pergola Top Cortona występuje jedynie jako wersja przyścienna.
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TOP Ferrara
Pergola Top Ferrara

Pergola segmentowa Top Ferrara to niezwykle nowoczesne rozwiązanie, w którym dzięki wyeliminowaniu belki 
frontowej, uzyskano estetyczną, minimalistyczną i lekką formę konstrukcji.
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TOP Modena
Pergola Top Modena

Pergola segmentowa Top Modena to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy chcą zaaranżować boczne 
ściany pergoli bez konieczności wypełniania trójkątnych powierzchni, które powstają między kasetą rolety, a 
prowadnicą dachu. „Płaski” dach uzyskano dzięki konfekcjonowaniu tkaniny pergoli w formie trapezów, co 
pozwala na odprowadzanie wody na bok pergoli do rynny. Warto podkreślić, że z uwagi na kubiczną formę, 
pergola Top Modena może znakomicie funkcjonować jako wolnostojąca konstrukcja ogrodowa.

ochrona przed 
deszczem

ochrona przed
wiatrem

ochrona przed
słońcem

składanie
rzymskie

sterowanie
elektryczne

łączenie
modułowe

kolorystyka
RAL

osłony
boczne

oświetlenie
w pergoli

odprowadzanie
wody

450 cm

600 cm



TOP Screen
Roleta Top Screen

Rolety z tkaniną screen najczęściej wykorzystujemy jako zewnętrzne osłony okienne. Są one interesującą 
alternatywą dla rolet aluminiowych oraz żaluzji fasadowych. Rolety Top Screen znalazły również zastosowanie 
jako uzupełnienie zadaszeń tarasowych po bokach pergoli. Chronią przed słońcem, wiatrem, chłodem oraz 
niechcianymi spojrzeniami. Najczęściej wykorzystywana, perforowana tkanina optymalnie rozprasza promienie 
słońca, zapewnia komfort termiczny w przestrzeni pergoli, a przy tym pozwala cieszyć się widokiem na zewnątrz.

600 cm

300cm

ochrona przed
wiatrem

ochrona przed
słońcem

sterowanie
elektryczne

pełna
kaseta

kolorystyka
RAL



Dodatki do pergoli

Zasłony tarasowe

Oświetlenie LED System przeszkleń 
bocznych

Promiennik ciepła 

Okiennice przesuwneOświetlenie punktowe

Wyposażenie dodatkowe



Grupa TOP jest porozumieniem liderów branży Technik Osłonowych w Polsce, oferującym najwyższy (TOP) standard obsługi w zakresie produktów premium. 

Grupę tworzy kilkanaście podmiotów, w tym dwunastu liderów branży Technik Osłonowych w Polsce, zapraszających do swoich salonów sprzedaży na terenie całego kraju 
oraz renomowani dostawcy, gwarantujący najwyższej jakości produkty i podzespoły.

Efektem tej współpracy jest wymiana doświadczeń i wiedzy oraz realizacja wspólnych projektów odpowiadających na najbardziej wyszukane oczekiwania. 
Grupa TOP dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu i wysokim standardom, oferuje luksus w przydomowym zaciszu.
Gwarancja najwyższej jakości wykonania i obsługi jest jednym z wyróżników naszej oferty.

Potwierdzają to liczne referencje i rekomendacje otrzymywane od zadowolonych klientów. 

Oddając w Państwa ręce katalog naszych produktów premium zapraszamy, by dołączyli Państwo do tego grona.

Grupa TOP



www.grupatop.pl


