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NOWA
PERGOLA
Szukają Państwo nowego sposobu na aranżację ogrodu lub tarasu, 
który zapewni wygodę, trwałość na lata i doskonałą estetykę? Pergole 
rzymskie Hema MEO to doskonałe rozwiązanie, zdolne tchnąć nowe życie 
w przydomową przestrzeń. Funkcjonalna osłona pozwoli wydzielić przytulną 
strefę relaksu na świeżym powietrzu oraz osłonić ją przed deszczem, wiatrem, 
komarami czy nadmiernym nasłonecznieniem. Dzięki nowoczesnemu 
designowi Hema MEO idealnie dopasowuje się do fasad budynków 
w dowolnym stylu architektonicznym, a także stanowi dla nich doskonałą 
ozdobę. 
 
Wybierając nową pergolę, mają Państwo szansę w pełni dostosować ją 
do swoich potrzeb. Oferujemy obszerną paletę kolorów poszycia i konstrukcji, 
jak również wyposażenie dodatkowe. Dzięki temu pergola Hema MEO zyskuje 
niepowtarzalny wygląd oraz funkcjonalność.
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Hema MEO IV

Hema MEO IIP

Hema MEO IVP

Hema MEO IV to wolnostojąca pergola
oparta na czterech solidnych nogach
i kotwiczona w podłożu. Taka konstrukcja
daje pełną swobodę doboru miejsca
jej montażu w ogrodzie czy na tarasie.

Pergola Hema MEO IIP jest ona zakotwiczona
do ściany i podparta dwiema nogami.
Taka konstrukcja sprawia, że doskonale 
sprawdza się jako osłona tarasu, ogródka 
restauracyjnego restauracji, a także w roli
wiaty samochodowej.

Zalety obu tych wersji łączy Hema MEO IVP. 
Opiera się ona na czterech nogach
i szczelnie przylega do ściany, ale nie musi
być do niej kotwiczona, dlatego też ułatwia
aranżację przestrzeni bez ingerencji
w fasadę budynku.

RODZAJE PERGOLI 
HEMA MEO
Pergole Hema MEO występują w trzech podstawowych wariantach 
różniących się sposobem kotwiczenia, lecz wszystkie są równie doskonałe 
pod względem funkcjonalnym. Dzięki temu jeszcze łatwiej dostosują Państwo 
osłony do swoich oczekiwań.
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100% PES

Wodoodporność

Ochrona przed promieniowaniem UV

Odporność na różne czynniki atmosferyczne

Wytrzymałość i stabilność kształtu

NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI POSZYCIE
Wszystkie pergole Hema MEO są wyposażone w poszycie wykonane z tkanin
najwyżej jakości. Tylko takie bezkompromisowe podejście gwarantuje ich 
niezrównaną trwałość, a także zachowanie pięknego wyglądu na długie lata.
Zastosowane materiały zapewniają dostęp do światła dziennego, przyjemnie 
je rozpraszając, dzięki czemu osłonięta przestrzeń pozostaje jasna i przytulna.
Jednocześnie przechwytują one szkodliwe promieniowanie UV, dbając 
o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz bliskich.

Na komfort korzystania z nowoczesnych pergol Hema MEO wpływa również 
możliwość sterowania zadaszeniem. Od Państwa zależy, czy ma ono być 
rozsunięte, rozsunięte do połowy, czy też całkowicie zsunięte, zapewniając 
pełną osłonę przed warunkami atmosferycznymi. Zadaszeniem da się 
sterować ręcznie za pomocą korby lub elektrycznie – pilotem, a nawet 
z poziomu aplikacji smart-home. 

Kolory poszyć

Biały
Zbliżony do RAL 9016

Ecru
Zbliżony do RAL 1015

Szary
Zbliżony do RAL 9007

Antracyt
Zbliżony do RAL 7016
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DOPRACOWANA
KONSTRUKCJA
HEMA MEO
Wszystkie pergole Hema MEO są wykonane z aluminium. Z tego powodu 
wyróżniają się niezwykłym połączeniem lekkości i wytrzymałości, a także 
odpornością na korozję. Co więcej, aluminiowa rama wytrzymuje bez 
najmniejszego trudu nawet ekstremalne temperatury i opady, dzięki czemu 
przez wiele lat zachowuje doskonały wygląd – taki sam jak w dniu montażu 
w ogrodzie. 
 
W dopasowaniu pergoli do stylu architektonicznego domu i aranżacji ogrodu 
pomaga mnogość wariantów wyboru. Ramę Hema MEO można zamówić 
w dziesięciu podstawowych kolorach oraz trzech wykończeniach – matowym, 
półpołysku i drobnej, matowej strukturze. Jeżeli zaś potrzebują Państwo 
czegoś unikalnego, idealnie dopasowanego do wymagań i gustu, można 
zdecydować się na jeden z dostępnych kolorów niestandardowych.
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OGROMNE MOŻLIWOŚCI
DOPOSAŻENIA PERGOLI

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE 
ATUTY PERGOLI HEMA MEO?
Nowoczesna pergola to świetny sposób na aranżację przydomowej przestrzeni. 
Możliwość osłonięcia się przed słońcem i deszczem sprawia, że domownicy chętniej 
przebywają na świeżym powietrzu. Pergole Hema MEO wyróżnia niezrównana 
trwałość wynikająca z zastosowania materiałów najwyższej jakości. Dzięki temu 
rama, zadaszenie, prowadnice oraz opcjonalne osłony boczne wytrzymają długie 
lata eksploatacji, niewzruszenie znosząc zmienne temperatury, deszcz, śnieg 
i wiatr.

Co jednak szczególnie istotne, linia Hema MEO pozwala na dobór unikalnej kombinacji 
kolorystycznej, idealnie dopasowanej do Państwa domu, tarasu czy ogrodu. Dzięki 
temu korzystanie z pergoli okazuje się jeszcze przyjemniejsze, a przestrzeń pod 
nią staje się przytulna i komfortowa, nawet gdy pogoda jest daleka od idealnej. 
Funkcjonalność osłony podnoszą dodatkowe opcje wyposażenia takie jak elektryczne 
sterowanie zadaszeniem, a także nastrojowe oświetlenie LED.

Swoją unikalną pergolę Hema MEO bez problemu doposażą Państwo w szereg 
elementów poprawiających jej funkcjonalność. Świetnym przykładem są dodatkowe 
osłony boczne. Jednym z najczęściej wybieranych wariantów jest screen Hema 
Zip. Chroni on przestrzeń pod pergolą przed nadmiernym nagrzewaniem 
i nasłonecznieniem czy wiatrem, co pozwala na korzystanie z niej przez cały rok. 
Co więcej, szczelnie zamknięte pełnią też funkcję moskitiery, chroniąc użytkowników 
przed nieproszonym towarzystwem owadów.

Brzegi krokwi dachowych pergoli to świetne miejsce do montażu energooszczędnego 
oświetlenia LED. Pozwala ono podkreślić unikalny, nowoczesny design Państwa osłony, 
a także zwiększa przyjemność korzystania z przestrzeni na świeżym powietrzu, nawet 
jeżeli spotkanie z przyjaciółmi będzie trwało jeszcze długo po zachodzie słońca. 
Dodatkową zaletę stanowi opcja sterowania oświetleniem pergoli Hema MEO za 
pomocą pilota lub aplikacji mobilnej, które dają możliwość regulacji jego natężenia.
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