DOSAR CASALUX
▲

Un loc protejat și primitor
în exteriorul casei

Amenajare tip „winter
garden“ cu structură
din profile de aluminiu
și suprafețe din sticlă
specială (Saint Gobain).
Acoperișul e format din
geam de 26 mm (care
conține sticlă securizată
tip „patru anotimpuri“ și
sticlă laminată). Pentru
pereți s-a folosit un pachet
de 36 mm (cu foi de geam
tip „patru anotimpuri“).
Dimensiuni variate
De la 870 lei/mp
Alco Plast

Oferă un sistem de
umbrire cu panouri din
aluminiu retractabile.
Pergola Persa este robustă,
rezistentă și permite buna
ventilare a zonei acoperite.
Cadrul de susținere e
realizat din profile de
aluminiu, iar acoperișul
poate fi deplasat automat
(din telecomandă).
L 500 x l 300 cm • 44.739 lei
Eurotenda Paradise

Echipată cu brațe retractabile
și cu sistem de fixare monobloc,
copertina Monaco poate fi fixată pe
perete pe un cadru rectangular de
40 x 40 mm. Spațiul acoperit este
generos, iar brațele retractabile
nu incomodează circulația pe sub
copertină. L 300 x l 200 cm
4.195 lei (model automatizat, cu
senzori de vânt/ploaie; fără montaj)
MCA Grup

▲

Care ar fi poziționarea optimă a unui spațiu vitrat?
Aparent, latura cu expunere sudică (spre soare) ar
oferi multă lumină și căldură. Specialiștii o recomandă
însă doar celor din zone mai răcoroase, care vor să
profite din plin de căldura naturală; nordul ar trebui
evitat, iar latura de vest pare o soluție convenabilă.

Vrei să-ți amenajezi un spațiu adăpostit pe lângă casă, unde să iei masa sau să te așterni
la taifas? Ai multe soluții: provizorii (umbrele, pavilioane), discrete și ușor de montat
(copertine) sau sofisticate (pergole mari, verande).
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O soluție flexibilă, de luat în calcul chiar și pentru suprafețe mai mari. Marchiza
Venice are o structură din aluminiu (fixată de o bază cu mare stabilitate) care susține
prelata din poliester (impermeabilă și tratată anti-UV), disponibilă cu finisaje maro/bej.
L 500 x l 300 cm • 2.784 lei • Mobexpert
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Pentru cei care doresc să petreacă mai mult
timp în afara locuinței, frigul nu mai e de mult
un impediment. Îți pot încurca planurile doar
soarele arzător sau ploaia. Punctual, poți rezolva cu
o umbrelă de mari dimensiuni, dar pare o soluție
improvizată și limitată (mai ales la vânt puternic sau
vijelii). De la soluțiile apropiate de o umbrelă la cele
de amenajare a unei încăperi-anexă (cu funcție de
verandă), ai la dispoziție numeroase variante – pavilioane, prelate întinse, copertine, pergole. Ce au
în comun? Te vor proteja de insolație și nu vor lăsa
ploaia să-ți strice plăcerea de a sta afară, pe terasă,
la masă, cu familia sau prietenii. Pavilioanele sunt
cele mai apropiate de o umbrelă. Au în plus o structură metalică, cu stâlpi în fiecare colț, care susțin
acoperișul, ceea ce le conferă o stabilitate mai mare.
Este preferabil să alegi un model care se montează/demontează ușor (ideal în 10-15 minute). Când
configurația locului îți permite, poți monta o prelată
solară, ancorată de pereții din jur sau de doi stâlpi.
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Copertinele par să fie una dintre cele mai comode, eficiente și economice soluții. Principala lor calitate e mobilitatea – din telecomandă, le putem strânge pe perete sau în caseta lor, în
timpul nopții sau în extrasezon. Cele mai frecvente
modele sunt cele de copertine retractabile, cu brațe
articulate laterale. La închidere, marginea din față a
prelatei se va apropia de cea din spate, prin plierea
brațelor laterale. Oferă spații generoase umbrite pe
balcoane mari sau pe terase (există modele mari, cu
lățimi de până la 9-10 m). Un alt avantaj ar fi că nu
impun o structură metalică (stâlpi) care să ocupe inutil spațiul terasei (mai ales în afara sezonului cald).
Ai la dispoziție și copertine basculante, care formează la închidere un paravan ca un oblon peste ferestre sau balcoane, dar există și în variante casetate
(sau în formule compacte tip cupolă). Toate tipurile
sunt echipate cu material textil rezistent, capabil să
filtreze peste 90% din razele ultraviolete agresive,
impermeabil și rezistent la murdărire.

Sistem inovator pentru spații vitrate tip verandă – Minimal Windows este o soluție
recentă cu panouri de geam glisante de mari dimensiuni (suprafețe de până la 12 mp,
înălțimi de până la 4,50 m), care se pot închide/deschide manual sau electric.
Dimensiuni variate • De la 4.400 lei (geam dublu izolant) • Cystar Glass
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Copertine retractabile compacte, optime pentru terase/
balcoane. Sunt echipate cu sistem robust și durabil de
pliere, iar pânza acrilică de acoperire e garantată zece ani.
Dimensiuni variate • De la 2.254 lei (pentru modelul
300 x 160 cm) • Polytex prin www.vanzaricopertine.ro

Terasă cu pereți vitrați, realizată cu ferestre glisante minimale (Minimal Windows). Acestea se încadrează foarte discret în corpul clădirii (cadru de
glisare inserat în pardoseală) și pot fi acționate electric foarte comod (chiar și la suprafețe extinse, când canaturile au greutăți foarte mari). Dimensiuni
variate • De la 4.400 lei (geam dublu izolant); de la 5.720 lei (geam triplu izolant) • Cystar Glass

▲

Pentru o terasă generoasă, ai nevoie de o pergolă cu un cadru solid de susținere,
ce poate fi din metal (aluminiu) sau lemn. Pergola Magna are un acoperiș retractabil
realizat din panouri de PVC, care glisează pe două rame laterale (mod de acționare
automat de la distanță). L 500 x l 300 cm • 24.000 lei • Eurotenda Paradise

Sunt durabile și nu produc efect de seră (grad de protecție UV de
95%). Prelatele solare au un design special și sunt disponibile în mai
multe forme/culori. Dimensiuni variate • De la 235 lei (modele mici) la
800 lei (acoperă suprafețe de cca 36 mp) • www.prelatesolare.ro

Forma stilată este dată de profilele curbate, din aluminiu, ale acoperișului. Pergola
Sky are alura unui pavilion și este ideală pentru acoperirea spațiilor extinse. Opțional,
poate fi completată cu pereți laterali, pentru un plus de protecție. Dimensiuni variate
(maximum 1.200 x 600 cm) • De la 319 lei/mp • Casa Roma

Pergolele presupun o structură de sprijin,
cu stâlpi și cadru-suport pentru învelitoare.
Aceasta poate fi realizată dintr-un material
textil extins (care se pliază), din benzi de material
textil sau din lamele din alte materiale (aluminiu,
material plastic). Sunt soluția disponibilă pentru
umbrirea unor suprafețe extinse sau când nu e posibilă fixarea copertinelor (de exemplu, la piscinele situate chiar lângă peretele casei sau insular în
curte). Structurile modulare permit acoperirea oricăror suprafețe, indiferent de mărime sau configurație.
Cel mai des, structurile de susținere sunt realizate din profile de aluminiu, dar poți opta și pentru
stâlpi/cadre din lemn masiv. Majoritatea modelelor
au o ușoară înclinare a acoperișului (pentru scurgerea apei) și există în variante cu acționare manuală
sau motorizată (prin apăsarea unui buton, părțile
acoperișului se retrag într-o casetă). La cele mai noi
modele, sistemele electrice sunt completate de senzori de lumină, ploaie și vânt, care vor acționa automat acoperișul la schimbarea condițiilor meteo.
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Dacă preferi o amenajare tip „all-seasons“, va
trebui să optezi pentru o structură închisă, cel
mai adesea cu pereți din sticlă. Va avea alura
unei extensii a casei, sub forma unei verande, iar
utilizarea masivă a sticlei (la pereți și acoperiș) atrage din partea specialiștilor denumirile de „seră de
iarnă“ sau „grădină de iarnă“. Confortul termic este
asigurat indiferent de anotimp, iar spațiile vitrate extinse (și implicit lumina naturală abundentă) ne dau
senzația că suntem pe o terasă chiar și în toiul iernii.
Fiind o anexă a clădirii, ai nevoie de o autorizație
de construcție, iar la alegerea stilului, armonizarea
cu tiparul arhitectonic al casei e un criteriu de bază.
Foile din sticlă (neapărat cât mai groase și cu bune
calități antiefracție) sunt fixate într-o structură cu
profile din aluminiu (deseori dublată la interior cu
elemente din lemn, pentru a conferi ambientului un
aer primitor). O ventilare impecabilă a interiorului
(naturală și, eventual, mecanică) e esențială pentru
a nu avea condens, una dintre principalele probleme cu care se confruntă uneori serele de iarnă. ■
Află adresele magazinelor la paginile 124-126.

Text: Lucian dobraca
foto: firmele citate
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Are un format minimalist și este ușor de montat/
demontat. Prezintă o structură metalică robustă (oțel
vopsit), prelată din material textil rezistent, iar sistemul
de montare este simplu și rapid (fără prindere în
șuruburi). L 300 x l 300 x h 270 cm • 949 lei • Hornbach

▲

Realizată în întregime din aluminiu și oțel inoxidabil, pergola
Alutecnic 1 poate fi încadrată în diverse contexte arhitecturale și e extrem
de practică (intervenții de întreținere reduse la minimum). Dimensiuni
variate (maximum 1.300 x 550 cm) • De la 183 lei/mp • Casa Roma

O soluție potrivită pentru spațiile distanțate de casă
– pavilionul Romeo are un format clasic și un aspect
impozant. Prezintă o structură din oțel vopsit, acoperiș
și draperii din țesătură de poliester impermeabil, tratată
anti-UV. L 350 x l 350 x h 300 cm • 1.998 lei • Mobexpert

Designul monobloc, cu casetă, este principalul avantaj al copertinelor Athena.
Atunci când copertinele sunt pliate, materialul textil și brațele metalice sunt închise
într-o casetă, fiind protejate de intemperii. L 300 x l 200 cm • 4.632 lei (versiunea cu
automatizare completă, echipată cu senzori de vânt/soare; fără montaj) • MCA Grup
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