
Pergola Q.bus®
Przygotuj się na słoneczny sezon!
Witaj w prywatnej stref  

Nova Hüppe GmbH
Ekspert w kontroli słońca od 1889 roku

ie relaksu!



Pergola Q.bus®
Niewiarygodnie elastyczny  
system przeciwsłoneczny

Design to podstawa:
Nowy system Q.bus® 
to nowoczesne 
rozwiązania i aktualne 
formy. 

Srebrny

(RAL 9006)

Antracyt  

strukturalny

Wszystkie kolory RALBiały

(RAL 9016)

Pergola Q.bus® jest całkowicie nowym systemem 

osłon tarasowych. Dostępny w formie 

wolnostojącej lub mocowany do fasady budynku 

oferuje szeroką gamę rozwiązań wcześniej 

niedostępnych. Ten innowacyjny produkt 

charakteryzuje się wyjątkowym designem 

czerpiąc inspirację z nowoczesnej architektury. 

Cechuje go absolutna elastyczność formy i 

unikalny, opatentowany mechanizm opuszczania 

zadaszenia.

   Wyjątkowość systemu sprawia, że możemy 

osłonić się przed słońcem poziomą tkaniną, 

chowaną w kasecie, zaopatrzoną w niezawodny 

system sprężyn napinających tkaninę.

   Opatentowany mechanizm umożliwia 

dodatkowo zastosowanie pionowej markizy, która 

obniża się o 800mm, pochylając jednocześnie całe 

zadaszenie. Jest to konieczne, aby zapewnić 

bezpieczny odpływ wody oraz wyjątkowo 

przydatne do osłony przed niskim słońcem.



Pergola Q.bus®
Zamień twój taras 

 w drugi salon
Pergola Q.bus® to wyjątkowy i nietypowy 

system zadaszenia tarasu. Może być 

montowany bezpośrednio na fasadę budynku, 

a w kombinacji trzech modułów może 

kompletnie zasłonić narożnik tarasu.

   Obie markizy wyposażone są we własny 

elektryczny silnik. Zarówno pozioma jak 

i pionowa markiza mogą być zwijane 

i opuszczane niezależnie od siebie. 

Istnieje możliwość zastosowania dodatkowych 

akcesoriów elektrycznych takich jak czujnik 

wiatru, słońca i deszczu.



 

Praktycznie nie ma ograniczeń 

w łączeniu modułowym, gdzie 

jedna pergola obok kolejnej 

łączy się poprzez podwójny 

pro�l wspierający montowany 

do jednego słupa.

Pergola Q.bus®
Wolnostojąca pergola 
z tkaninowym zadaszeniem
Pergola Q.bus® może być używana jako 

wolnostojący zestaw na czterech słupach. 

Jej podstawowa wersja stwarza praktycznie 

nieograniczone możliwości projektowania 

przestrzeni zewnętrznej. 

   Sprawdza się również w przestrzeni publicznej 

oraz na placach zabaw jako alternatywa dla 

pawilonów, parasoli i zwykłych zadaszeń, gdzie 

liczy się stabilność przy dużych powierzchniach 

do zasłonięcia.



Twoje szczęśliwe miejsce na ziemi, 
które oferuje dobre samopoczucie 
niezależnie od kapryśnej pogody.

 

 

Pergola Q.bus®
Tekstylne ogrody zimowe
Podstawowa sześcienna forma systemu Q.bus® 

to wyraz nowoczesnej architektury, dzięki czemu 

umożliwia stworzenie tekstylnych ogrodów 

zimowych. Wszystkie pro�le łączą się pod kątem 

prostym i pozwalają na instalację dodatkowych 

osłon pionowych. Mogą to być markizy pionowe 

z prowadzeniem bocznym na zamek, aluminiowe 

okiennice przesuwne z wypełnieniem w postaci 

drewnianych lub aluminiowych lameli, 

przeszklenia z hartowanego szkła lub zasłony 

tarasowej. Instalacja promiennika ciepła wraz 

z dodatkowymi osłonami pionowymi pozwala 

cieszyć się przebywaniem na świeżym powietrzu 

praktycznie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

   Do zadaszenia pergoli stosujemy materiały 

z bogatej kolekcji tkanin akrylowych, barwionych 

w masie, co gwarantuje wieloletnie użytkowanie 

bez ryzyka blaknięcia materiału czy też 

odbarwień.



Nachylenie, które poradzi sobie 
z różnymi okolicznościami. 
Zadaszenie może być opuszczane 
tak, aby bez problemu odprowadzić 
wodę nagromadzoną podczas 
deszczu.

Pergola Q.bus® jest idealną alternatywą 
dla parasoli i praktyczną propozycją 
zwłaszcza dla inwestorów 
przywiązujących wagę do 
dobrego wzornictwa.

Pergola Q.bus®
Wielofunkcyjne pergole idealnie nadają 
się do zadaszenia ogródków restauracji. 
Pergola Q.bus® oferuje ochronę przed słońcem w 

miejscach, w których toczy się życie: na basenie 

lub na tarasie restauracji. Decydującą zaletą jest to, 

że system Q.bus nadaje się do całorocznego 

użytku i tworzy dobrą ochronę nawet przy 

niekorzystnej pogodzie.  

   Dodatkowe osłony pionowe mocowane do 

pergoli Q.bus® to świetna ochrona przed deszczem 

i wiatrem. Tak powstała konstrukcja tworzy 

dodatkowe osłonięte pomieszczenie w chłodne, 

deszczowe i wietrzne dni.



Pergola Q.bus® oferuje całkiem 
nową jakość pergoli tarasowych. 
Dodatkowo tylne słupy mogą 
uczynić pergolę Q.bus® 
perfekcyjnym rozwiązaniem, 
gdy zwykły montaż na fasadzie 
jest niemożliwy z powodu braku 
możliwości instalacji do budynku.

Pergola Q.bus® jest idealnym 
rozwiązaniem na tarasy, 
gdzie niski balkon uniemożliwia 
montaż innych typów pergoli, 
wymagających dużego kąta 
pochyłu by zapewnić 
odpowiednie odprowadzenie 
wody.
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www.pergolaqbus.pl

Nova Hüppe GmbH
Sun protection systems

Zastrzegamy  sobie prawo do zmian w kolorach, materiałach i projektach. 131118NLB


