
Made to inspireAluminium shading

VL Pergola DIY



Προσιτή πολυτέλεια & 
λειτουργικότητα 
...παντός καιρού

Affordable luxury &  
effortless functionality  
... all weather

Σύστημα βιοκλιματικής πέργκολας ελεύθερης 
τοποθέτησης για προστασία από τον ήλιο, 
τον αέρα και τη βροχή, κατάλληλη για οικιακή 
ή επαγγελματική χρήση. Είναι εργονομικά 
σχεδιασμένη να προσφέρει σκίαση σε μικρούς ή 
μεγάλους εξωτερικούς χώρους, όπως τον κήπο, 
το αίθριο και την πισίνα. Διατίθεται σε τρία ΚΙΤ 
συγκεκριμένων διαστάσεων και διακρίνεται για 
την ευκολία συναρμολόγησης και εγκατάστασης. 
Οι κινητές περσίδες και η προαιρετική κάθετη 
σκίαση, προσφέρουν λειτουργικότητα και άνεση, 
όλες τις εποχές του χρόνου.

Bioclimatic free-standing pergola system, 
offering versatile sun, wind, and wet 
weather protection, suitable for housing or 
professional use. Ergonomically designed 
to offer shading in small or large outdoor 
areas, such as the garden, the patio, the pool. 
Available in three standard dimensions KIT and 
it is distinguished for the ease of assembly 
and installation. The movable blades and the 
optional zip blinds system offer impeccable 
functionality and comfort,  for all seasons. 
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Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α  -  A D V A N T A G E S

Οι κινητές περσίδες προσφέρουν προστασία 
από τη βροχή, μεγιστοποιώντας την άνεση 
στον εξωτερικό χώρο. Όταν οι περσίδες είναι 
κλειστές, το νερό της βροχής δεν περνάει. 
Το σύστημα υδρορροής της πέργκολας 
εξασφαλίζει αξιόπιστα την αποστράγγιση 
του νερού και τη διοχέτευσή του μέσω των 
τεσσάρων κάθετων δοκαριών στο έδαφος.  
Οι υδρορροές είναι μη εμφανείς, 
ενσωματωμένες στα οριζόντια δοκάρια.

Στεγανότητα

The movable blades offer protection from 
the rain, maximizing comfort while enjoying 
outdoors. When the blades are closed, the 
rain is blocked. The pergola’s gutter system 
reliably ensures water drainage through the four 
vertical posts, towards the ground. The gutters 
are integrated in the horizontal beams, thus 
invisible from the outside.

Waterproofing

Η VL Pergola DIY προσφέρεται σε ΚΙΤ τριών 
διαστάσεων. Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα 
και γρήγορα από δύο άτομα με τη χρήση 
οικιακών εργαλείων (κατσαβίδι, κλειδί, σφυρί, 
σκάλα) και των σχετικών εξαρτημάτων που 
περιλαμβάνονται στη συσκευασία (βίδες, 
μπουλόνια, παξιμάδια κ.λπ.). Δεν απαιτείται 
περαιτέρω κατεργασία, καθώς οι κολώνες και 
τα δοκάρια είναι προ-τρυπημένα και έτοιμα 
για συναρμολόγηση, ακολουθώντας μόνο τις 
οδηγίες εγκατάστασης,

Εύκολη εγκατάσταση ΚΙΤ

VL Pergola DIY is available in ΚΙΤ, in three 
dimensions. It can be easily installed by 
two persons with the use of ordinary tools 
(screwdriver, wrench, hammer, staircase) and 
all related accessories included in the package 
(screws, bolts, nuts, etc). No further machining 
is required, since all posts and beams are  
pre-drilled and ready to assemble, only by 
following the installation instructions. 

Easy installation of the KIT

Η VL Pergola είναι εργονομικά σχεδιασμένη 
για να προσφέρει σκίαση τις ηλιόλουστες 
ημέρες, σε χώρους έως και 13 τ.μ. Οι δυο σειρές 
περσίδων λειτουργούν η κάθε μια ξεχωριστά, 
προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα σκίασης 
εντός του χώρου που καλύπτει η πέργκολα. 
Διατίθεται σε ΚΙΤ τριών διαστάσεων: 3x3m, 
3x4m, 3,6x3,6m για να προσφέρει ήλιο-
προστασία σε κάθε χώρο.

Σκίαση

VL Pergola is ergonomically designed to shade 
spaces up to 13 sq.m., for comfortable and 
relaxed sunny days. The two-sided blades 
operate separately, offering different levels of 
sun shading within the seating area.  
Available in KIT, in three dimensions: 3x3m, 3x4m, 
3,6x3,6m to offer sun shading at any space.

Sun shading
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The Shading Experience

Η VL Pergola DIY μπορεί να εξοπλιστεί με 
περιμετρικό φωτισμό LED ή κεντρικό κρεμαστό 
στοιχείο φωτισμού, κατά τη διακριτική ευχέρεια 
και με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Εάν κάποιος 
επιλέξει να εγκαταστήσει μονάδες θέρμανσης 
και αντιανεμικές PVC διαφανείς κουρτίνες στις 
πλευρές της πέργκολας, μπορεί να δημιουργηθεί 
ένα άνετο καθιστικό για όλες τις εποχές. 
Εναλλακτικά, μπορεί κανείς να εγκαταστήσει 
οριζόντιο ή κάθετο σύστημα σίτας ή ακόμα και 
γυάλινο διαχωριστικό.

VL Pergola DIY can be equipped with LED lighting 
or central hanging lighting element, at the owner’s 
discretion and responsibility. When installing 
heating units and wind-proof transparent PVC 
curtains at the pergola’ s sides, you can create a 
cozy seating area for all seasons.  
Alternatively, one can install horizontal or vertical 
insect screen system or even glass partition.

Unlimited possibilities

Δυνατότητες
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Ο μοντέρνος σχεδιασμός της κατασκευής με τα 
προφίλ ίσιων γραμμών και το γκρι φινίρισμα σε 
απόχρωση RAL 7016 ηλεκτροστατικής βαφής, 
διαμορφώνουν ένα εξωτερικό σύστημα σκίασης 
minimal αισθητικής, που μπορεί να ταιριάξει 
απόλυτα σε χώρους σπιτιού, ξενοδοχείου ή 
οποιουδήποτε άλλου επαγγελματικού χώρου.

Minimal αισθητική

The modern frame and posts’ design with 
straight lines and the grey powder coated finish 
(RAL 7016) create an outdoor shading system 
of minimal aesthetics, that can perfectly fit a 
housing space, a hotel or any other professional 
premise, revealing the relentless pursuit of a 
high-quality lifestyle.

Minimal aesthetics

Οι κινητές περσίδες λειτουργούν χειροκίνητα 
με τη χρήση μανιβέλας, καθιστώντας δυνατή 
την εγκατάσταση και τη λειτουργία σε χώρους 
όπου δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.

Μηχανισμός κίνησης περσίδων

The movable blades operate manually with the 
use of hand crank, enabling installation and 
operation at any outdoor area, even when there 
is no provision of power supply. 

Blades functionality

Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α  -  A D V A N T A G E S

Η VL Pergola DIY είναι κατασκευασμένη από 
προφίλ αλουμινίου σε γκρι απόχρωση - RAL 7016 
ηλεκτροστατικής βαφής,  – που προσφέρουν 
στιβαρότητα και διασφαλίζουν ότι η πέργκολα 
θα παραμείνει αναλλοίωτη σε βάθος χρόνου. 
Οι κάθετες κολώνες και οι οριζόντιοι δοκοί 
αλουμινίου, σε συνδυασμό με τις βάσεις 
στήριξης παρέχουν μεγάλη σταθερότητα στην 
κατασκευή, εφόσον η τοποθέτηση έχει γίνει 
σωστά σε τσιμεντένιο ή σε ξύλινο δάπεδο, 
ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης.

Στιβαρότητα κατασκευής

VL Pergola DIY is purely made of aluminium 
profiles at RAL 7016 powder coated color, 
offering robustness and ensuring that the 
pergola will remain unaffected by the weather 
conditions in the long run. The aluminium 
vertical posts and horizontal beams, along with 
the base plates provide great stability in the 
construction, given that the installation has 
been done properly in either cement or wooden 
ground, following the instructions. 

Sturdy construction
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The Shading Experience

Το σύστημα πέργκολας VL Pergola DIY 
διατίθεται σε γκρι χρώμα RAL 7016 
ηλεκτροστατικής βαφής. 
Το σύστημα κάθετης σκίασης 
διατίθεται σε διάτρητο γκρι πανί με 
γκρι πλαίσια.

Χρώματα

Ελεύθερη τοποθέτηση

Τυπολογίες

VL Pergola DIY pergola system is 
available in grey RAL 7016 powder 
coated color finish.
The zip blinds are available in 
perforated grey net material with  
grey frame.

Colors

Free-standing

Typologies

Η πέργκολα μπορεί προαιρετικά να εξοπλιστεί με σύστημα 
κάθετης σκίασης, για μέγιστη προστασία από τον ήλιο και 
τα έντομα, διατηρώντας παράλληλα την ορατότητα χάρη 
στο διάτρητο γκρι πανί. Η κάθετη σκίαση μπορεί εύκολα 
να εγκατασταθεί σε μία, δύο, τρεις ή και τέσσερις πλευρές 
της πέργκολας. Το σύστημα λειτουργεί χειροκίνητα και 
μπορεί να παραμείνει ανοιχτό σε οποιοδήποτε επιθυμητό 
ύψος. Εναλλακτικά, μπορεί να κλείσει ολοκληρωτικά 
και να κλειδώσει στο κάτω μέρος, δημιουργώντας ένα 
περιβάλλον χαλάρωσης.

Προαιρετικό σύστημα κάθετης σκίασης

The pergola can be optionally equipped with four vertical 
zip blinds, offering sun shading and total insect protection, 
while maintaining the visibility through the perforated grey 
net material. The zip blinds can be easily installed in either 
one, two, three or four sides of the pergola for maximum 
privacy. They operate manually and can remain open at any 
desired level. Alternatively, they can be rolled down to the 
bottom and lock, creating an impressive atmosphere.

Optional zip blinds system

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ  -  O P T I O N S

3000 m
m

4000 mm

3000 m
m

3000 mm

3600 m
m

3600 mm

2500 m
m

VL Pergola DIY KIT
KIT standard dimensions 
ΚΙΤ συγκεκριμένων διαστάσεων

RAL 7016
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Κεντρικά γραφεία & Εργοστάσιο:

Βατώντας, Ν. Αρτάκη
34 600, Εύβοια
Τηλ. +30 22210 45236-9
Fax. +30 22210 41536

Υποκατάστημα & Κέντρο  διανομής  Β. Ελλάδος

6ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης,
Καλοχώρι 57 009, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 755222
Fax. +30 2310 755905

Made to inspireAluminium shading

www.viomal.com  |  info@viomal.com
EN ISO 9001:2015

20001210005228

Head Office & Factory

Vatontas, Nea Artaki
34600, Evia
Greece
Tel. +30 22210 45236-9
Fax. +30 2221041536

Branch & Distribution Center of N. Greece 

6th km National Athens - Thessaloniki Road,
57 009, Kalochori, Thessaloniki
Greece
Tel. +30 2310 755222
Fax. +30 2310 755905


