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A L U M I N I O
C N C
LastingQuality garante a qualidade das peças de 
alumínio inalterado a nível atômico, conservando 
intactas as características da liga.

Se baseia em estudos e provas cienti�cas que 
demonstram a superioridade do processo de 
mecanização frente 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.

Procedimiento: Penetración con bola de acero 
extraduro de espacio 1,58mm y una carga de 100 
kg. La pieza de aluminio mecanizada por CNC es dos 
veces más resistente que la pieza de inyección.
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D A K H L A U B A R I

COMPONENTES EN
ALUMINIO MECANIZADO

CONFIGURAÇÕES PERFIS E PEÇAS ESTRUTURAIS

DETALHES TECNICOS

Sahara apresenta com exclusividade a pérgola UBARI, 
ideal paraespaços abertos e com muito transito, foi 
desenhada para proteger so sol.

Por ser um produto com tecido �xo, seu sistema de 
funcionamento e ágil e simples, já que não requer
acionamento.

A qualidade resistência dos componentes graças a mecanização CNC, 
proporciona uma força estrutural exclusiva com um design integrado 
eminimalista.

DIMENSSÕES GERAIS

ACABAMENTOS

BRANCO, BRANCO FOSCO
BRANCO TEXTURIZADO

Outras Cores
Disponíveis
Consultar 

OXIDADO

CINZA METALIZADO
TEXTURIZADO 

A pintura empregada esta certi�cada por 
QUALICOAT, Classe 2 (super durável) 

VERSATILIDADE E 
PERSONALIZAÇÃO
A pérgola UBARI possui um design contemporâneo e 
personalizado, com uma ampla diversidade de 
combinações e cores, o que le permite adaptar-se 
facilmente a diferentes estilos arquitetônicos.

FÁCIL
TENSIONADO

DO TECIDO
A pérgola que forma a pérgolaUbari 
inclui um regulador rotativo que permite 

obter a maior tensão do tela
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SUPORTE TUBO CENTRAL

REGULADOR 
DE GIRO TECIDO

CANTONEIRA TRIPLA

CANTONEIRA DUPLA

SUPORTE DE CHÃO PERFIL TUBO 96mm

ESTABILIDADE 
E SOLIDEZ
Inclui um conjunto de peças para favorecer a estabilidade 
da pérgula frente a força do vento. Também incorpora um 
suporte para chão que proporciona uma resistência 
superior no sistema de ancoragem.
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