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Lasting Quality garante a qualidade das peças de 
alumínio inalteradas a nível atómico, mantendo 
intactas as características da liga. 

Baseia-se em estudos e testes científicos que demon-
stram a superioridade do processo de mecanização 
relativamente aos tradicionais de injeção.

A mecanização CNC alinha o alumínio de forma 
unidirecional, mantendo a peça compacta a 100 %, 
resistente a impactos, fadiga e corrosão. 

Procedimento: Penetração com esfera de aço extra-
duro de espaço 1,58 mm e uma carga de 100 kg. A 
peça de alumínio mecanizado por CNC é duas vezes 
mais resistente que a peça de injeção. 
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MECANIZAÇÃO CNC 81 HRB

INJEÇÃO A
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A pérgola DAKLHA ESTAY Autoportante foi concebida 
para uma montagem fácil e intuitiva reduzindo, 
signi�cativamente, o tempo de instalação.

BRANCO, BRANCO MATE 
BRANCO TEXTURIZADO

CINZENTO METALIZADO 
TEXTURIZADO

A tinta utilizada é certi�cada pela QUALICOAT, 
Classe 2 (super durável). 

A pérgola DAKLHA ESTAY inclui um conjunto de 
peças destinadas a manter a estabilidade da 
pérgola perante a força do vento.Além disso, o 
interior dos pilares é reforçado com um tubo de aço 
ligado a todas as peças de alumínio de suporte do 
chão.

O seu sistema de selagem torna-a impermeável, 
proporcionando um espaço confortável.A qualidade e a resistência dos componentes graças à mecanização CNC 

proporcionam uma resistência estrutural exclusiva com um design integrado e 
minimalista.

MAIS ACABAMENTOS 
DISPONÍVEIS, 
CONSULTE

Contemplado para uma separação de 50 cm entre varas.

Saída (S) nº Varas X mm Y mm

4 662 300

6 758 310

8 854 320

10 950 330

12 1046 340

3000
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5000 

6000

7000

S

H1

h

1/3 S/2 
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a a - 

150 

a - 300

H

150

Altura Frontal h Saída S
Altura Traseira H1 Linha L
Altura Tirante H2 

h=H+S/10
h=H+S/20
500-1000mm

A pérgola DAKLHA ESTAY, Inspirada na vela dos barcos, foi 
concebida para cobrir grandes espaços, protegendo-os do sol 
e da chuva, de forma elegante com apenas duas colunas.

A sua estrutura é reforçada com tubos de aço, �xações 
especiais para arquitetura e componentes fabricados com 
Tecnologia CNC, que garantem a resistência e a segurança 
da máxima classi�cação do mercado, Classe 6, de acordo 
com a norma UNE EN 13561.

O design náutico dos veleiros criará uma atmosfera atraente 
combinada com acessibilidade total graças à quantidade 
mínima de obstáculos. Apresenta uma in�nidade de opções 
e acabamentos, incluindo tintas super duráveis para zonas 
marítimas
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