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Gibus is een gerenommeerd Italiaans merk.  Alle terrasvouwdaken bestaan uit een een strak aluminium frame voorzien van een ultrasterk 
waterdicht, kreukvrij PVC doek, bestand tegen alle weersomstandigheden. De overkapping kan je al dan niet met de nodige accessoires zoals 
glaswanden, verlichting, verwarming, zon- & windsensor, ... uitbreiden. 
 Er zijn zon- en windsensoren beschikbaar om het systeem te openen of te sluiten afhankelijk van de weersomstandigheden.  
Spots met energiezuinige LED-technologie kunnen in de overkapping worden geïntegreerd. 

Doordat het doek volledig open schuift d.m.v. een motor met afstandsbediening, kan je volop van de zon genieten of de zon net volledig weren 
wanneer jij dat wil. Je regelt het zonlicht dus helemaal zelf! 

Het systeem is voorzien van een bescherming voor het doek. Dit is verkrijgbaar in transparant gegolfd PMMA of gegolfd aluminium en 
beschermt het gevouwen doek. Voor een goede afvoer van regenwater moet de constructie een minimale hellingshoek hebben (tussen 8% en 
21% afhankelijk van het systeem) . 

Gibus-pergola's verbeteren effectief 
het thermisch en visueel comfort, 
verlagen de energiekosten en 
verbeteren de kwaliteit van de
omgeving. Ze filteren en 
verminderen de schadelijke 
ultraviolette stralen met een 
efficiëntie die afhankelijk is van het 
gewicht, de dikte en de kleur van de 
stof. 

Het regenwater wordt afgevoerd via 
de geïntegreerde goot aan de 
voorzijde De afvoer is voorzien in 
de palen. 

De pergola's zijn afwerkt met een    PVC 
doek dat water afstoot en behandeld is 
tegen schimmel en meeldauw. Het doek 
is bestand tegen hitte, vorst, weers- en 
temperatuurveranderingen. We raden 
aan om de pergola te integreren met een 
beschermende plaat om het doek te 
beschermen wanneer deze gesloten is, 
vooral in geval van sneeuw 

Het water wordt opgevangen in een goot, 
die met het doek meebeweegt, en wordt 
vervolgens via twee openingen in de 
zijkant afgevoerd naar de palen.
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Pergola in gepoedercoat aluminium met strakke en verfijnde lijnen. Structuur 
voorzien  aluminium goot. 70 x 130 mm zijgeleiders en waterafvoer geïntegreerd in de 
staanders. Verkrijgbaar in wandmontage, plafond of zelfdragende versie (Pavilion-model). 
De opbouw is voorzien van een frame, een PVC plissédoek en voorgoot met waterafvoer 
geïntegreerd in de palen. 

 Voor een goede afvoer van water moet deze worden geïnstalleerd met een minimale 
helling tussen 8% en 19%, afhankelijk van de projectie.



Pergola in gepoedercoat aluminium met roestvrijstalen 
beugels en componenten. Het ontwerp wordt gekenmerkt 
door het het strakke frame De geleider steekt niet uit 
boven de voorrand van de goot. 70x130 mm zijgeleiders en 
waterafvoer geïntegreerd in de staanders. Het is 
beschikbaar op 2 staanders (muurbevestiging) of vrijstaand 
(paviljoen).  
De constructie moet een minimale hellingshoek hebben 
tussen 8% en 19%, afhankelijk van de projectie, en is 
voorzien van een in de palen geïntegreerde waterafvoer. 
Wanneer een ruimte tussen twee muren moet worden 
afgedekt, kan Quadra ook een oplossing bieden Het 
systeem heeft dan geen palen nodig 





pergola van gepoedercoat aluminium, De strakke lijnen 
van de staander en de steungeleiders maken het design 
modern en  stijlvol. Dwarsstukken zijn niet nodig tot 500 
cm uitval, waardoor een onbelemmerd zicht op het doek 
en de omgeving wordt gegarandeerd 

Het water wordt opgevangen in een goot die met het 
systeem meebeweegt en via twee zijopeningen in het 
voorste gedeelte naar de staanders afvloeit. Luce is 
ontworpen om de maximale samenhang te creëren 
tussen binnen en buiten; daarom kunnen er geen 
zijschermen worden geïntegreerd.



Jeans is ontworpen voor kleine buitenruimtes. 

De tussenprofielen hebben een karakteristieke vorm 
om de PVC waterdichte afdekking goed te 
ondersteunen. 
  
Het ontwerp wordt gekenmerkt door elegante lijnen 
met de afwezigheid van zichtbare schroeven en de 
muurbevestiging die de mechanische onderdelen 
verbergt. 
  
Een pergola met elegante en strakke lijnen die 
technologie en design combineert. 



 Aluminium structuur met geleiders  die worden vastgehouden door aluminium 
trekstangen om aan de muur te worden bevestigd voorzien van roestvrijstalen 
beugels. Waterafvoer voorzien door middel van de beweegbare voorgoot.  



De Quadra 165 is speciaal ontworpen om grote oppervlakten te overkappen, De 
ondersteunende structuur is gemaakt van gepoedercoat aluminium en is gelijkaardig aan 
het  Quadra-model maar dan met grotere profielen om de structuur sterker te maken. De 
minimale helling ligt tussen 8% en 21%, afhankelijk van de projectie, en is verkrijgbaar in een 
zelfdragende versie (Paviljoen-model), wand- of plafondmontage.







configuratie en types











verlichtingsopties 

Dankzij de verlichtingssystemen kan je ook 's avonds 
genieten van je pergola.  

 LED-spots geïntegreerd in de tussenbalken 
Rechthoekige LED enkele spot geïntegreerd in de 
horiizontale profieIen en geplaatst om de 50 cm. 
Ongeveer 2,5 Watt per spot 

  
  
LED Lineair 
LED's kunnen extern op de tussenprofielbalk worden 
aangebracht en zijn gemaakt van een 
voorgemonteerde balk die buiten kan worden 
gebruikt en met clips onder het tussenprofiel kan 
worden aangebracht. Gemaakt van 98 LED's/m met 
een vermogen van 9,6 Watt/m, beschikbare lengte: 
100/200/300 cm. Lineaire LED's kunnen worden 
geïnstalleerd nadat de structuur is geïnstalleerd.



Beschermend dak 
Als de ingeschoven doek niet beschermd is, moet 
een beschermend dak worden aangebracht. 
Het dak is verkrijgbaar in transparant gegolfd 
PMMA met een dikte van 3 mm of in gegolfd 
aluminium. De platen kunnen worden opgenomen 
in de aluminium omtrekprofielen die water 
verzamelen en transporteren. Alleen beschikbaar 
voor de modellen Luce, Viva, Viva Pavilion, Jeans, 
Quadra, Quadra Pavilion, Quadra 165, Quadra 165 
Pavilion, Med 100 en Avia.

Drip Catch profiel 
systeem gevormd uit een aluminium of kunsstof 
profiel dat tegen het doek past en voorkomt dat 
de wind of regen water of regen over de rand van 
het doek "duwt".

Optioneel:                              inclusief: 
Voor modellen:    Luce, Viva, Viva Pavilion, 
Jeans, Quadra, Quadra Pavilion, Quadra 165, 
Quadra 165 Pavilion, Med 100, Avia 

Gegoten aluminium behuizing met 
riemtractieregeling. 
  
Aluminium snelkoppeling met gepatenteerd 
"Quick Block" systeem  

 Om de waterafvoer bij een gespannen doek te 
garanderen, moet de afloop variëren tussen 
8% en 21% 
  
Beweging door middel van gepatenteerd "Fast 
Coupling" gemotoriseerd systeem.  

Standaard besturingssysteem of RTS of 10-
Homecontrol® van Somfy. 

Gibus test alle luifels om de 
windweerstandsniveaus te garanderen die zijn 
vastgelegd in de Europese norm UNI EN 13561.



profielkleuren               Doekkleuren
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