
Pergola Camargue® 

Priseksempel: 

Model: Camargue®  

6000mm x 4000mm 

Passagehøjde: 2200mm 

Fra 200.400,00 kr. 
inkl. montering. 

Prisen er inkl. moms. 

Model: 

• Camargue®

Motoriserede lameller i taget, som styres med fjernbetjening.

Lamellerne kan justeres trinløst 150°.

Snelast op til 200 kg./m2.

• Regnvand ledes ned igennem søjlerne til terræn.

• Sea-side behandlet inden pulverlakering.

• 135 standard RAL farver (strukturlak) på pergola og lameller.

Pergola kan vælges i en farve og lameller i en anden.

• Mulighed for inddækning i siderne.

• Mulighed for tilkøb af tilbehør.

Priseksemplerne er beregnet ud fra en vægmontering med to søjler på forberedt underlag.  

Max. 100 km fra vores adresse. Der tages forbehold for fejl og ændringer.  

http://www.alument.dk/
mailto:info@alument.dk


Pergola Camargue® 

Priseksempel: 

Model: Camargue®  

6000mm x 4000mm 

Passagehøjde: 2200mm 

inkl. skydeglas i to sider 

Fra 255.100,00 kr. 
inkl. montering. 

Prisen er inkl. moms. 

Model: 

• Camargue®

Motoriserede lameller i taget, som styres med fjernbetjening.

Lamellerne kan justeres trinløst 150°.

Snelast op til 200 kg./m2.

• Regnvand ledes ned igennem søjlerne til terræn.

• Sea-side behandlet inden pulverlakering.

• 135 standard RAL farver (strukturlak) på pergola og lameller.

Pergola kan vælges i en farve og lameller i en anden.

• Mulighed for inddækning i siderne.

• Mulighed for tilkøb af tilbehør.

Priseksemplerne er beregnet ud fra en vægmontering med to søjler på forberedt underlag.  

Max. 100 km fra vores adresse. Der tages forbehold for fejl og ændringer.  

http://www.alument.dk/
mailto:info@alument.dk


Pergola Camargue® 

Priseksempel: 

Model: Camargue®  

6000mm x 4000mm 

Passagehøjde: 2200mm 

inkl. screen i to korte sider 

samt screen i en lang side. 

Fra 287.000,00 kr. inkl. 
montering. 

Model: 

• Camargue®

Motoriserede lameller i taget, som styres med fjernbetjening.

Lamellerne kan justeres trinløst 150°.

Snelast op til 200 kg./m2.

• Regnvand ledes ned igennem søjlerne til terræn.

• Sea-side behandlet inden pulverlakering.

• 135 standard RAL farver (strukturlak) på pergola og lameller.

Pergola kan vælges i en farve og lameller i en anden.

• Mulighed for inddækning i siderne.

• Mulighed for tilkøb af tilbehør.

Priseksemplerne er beregnet ud fra en vægmontering med fire søjler på forberedt underlag.  

Max. 100 km fra vores adresse. Der tages forbehold for fejl og ændringer.  

http://www.alument.dk/
mailto:info@alument.dk


Pergola Camargue® 

Priseksempel: 

Model: Camargue®  

6000mm x 4000mm 

Passagehøjde: 2200mm 

Vippelameller i en kort side 

Fra 255.200,00 kr. 
inkl. montering. 

Model: Camargue®  

6000mm x 4000mm 

Passagehøjde: 2200mm 

Vippelameller i en lang side 

Fra 278.100,00 kr. 
inkl. montering. 

Priserne er inkl. moms. 

Model: 

• Camargue®

Motoriserede lameller i taget, som styres med fjernbetjening.

Lamellerne kan justeres trinløst 150°.

Snelast op til 200 kg./m2.

• Regnvand ledes ned igennem søjlerne til terræn.

• Sea-side behandlet inden pulverlakering.

• 135 standard RAL farver (strukturlak) på pergola og lameller.

Pergola kan vælges i en farve og lameller i en anden.

• Mulighed for inddækning i siderne.

• Mulighed for tilkøb af tilbehør.

Priseksemplerne er beregnet ud fra en vægmontering med to søjler på forberedt underlag.  

Max. 100 km fra vores adresse. Der tages forbehold for fejl og ændringer.  

http://www.alument.dk/
mailto:info@alument.dk


Pergola Camargue® 

Priseksempel: 

Model: Camargue®  

5000mm x 4000mm 

Passagehøjde: 2200mm 

inkl. skydeglas i en kort og en 

lang side, faste glas i en kort 

og en lang side samt screen i 

en kort og en lang side. 

Fra 323.000,00 kr.

inkl. montering. 

Priserne er inkl. moms. 

Model: 

• Camargue®

Motoriserede lameller i taget, som styres med fjernbetjening.

Lamellerne kan justeres trinløst 150°.

Snelast op til 200 kg./m2.

• Regnvand ledes ned igennem søjlerne til terræn.

• Sea-side behandlet inden pulverlakering.

• 135 standard RAL farver (strukturlak) på pergola og lameller.

Pergola kan vælges i en farve og lameller i en anden.

• Mulighed for inddækning i siderne.

• Mulighed for tilkøb af tilbehør.

Priseksemplet er beregnet ud fra en fritstående pergola  med fire søjler på forberedt underlag.  

Max. 100 km fra vores adresse. Der tages forbehold for fejl og ændringer.  

http://www.alument.dk/
mailto:info@alument.dk


Pergola Camargue® 

Teknisk Data: 

Model: Camargue 

02.22.v2

Dimensioner 

Dybde Min. 400mm - max. 4500 / 4000mm 

Bredde Min. 1256mm - max 6200 / 7060mm 

Kan tilpasses på mm Både bredde og dybde. 

Kan sammenkobles  Både bredde og dybde. 

Egenskaber 

Vindlast med lukkede lameller Op til 160 km/timen 

Afdræning 150 L/m2/time 

Snelast Op til 200 kg / m2 

Garantier 

Lakering 10 år 

Konstruktion 5 år ved normal brug og regelmæssig vedligeholdelse 

Motor / elektronisk styring 2 år 

Tilbehør 

Vindstabile rullegardiner Sider 

Faste glaspaneler Sider 

Skydeglas Sider 

Vippelameller Sider 

Linarte  Sider 

Linius Sider 

Aluplank Sider 

LED-lys I rem, lameller, eller stolper. 

Regnsensor I tag 

Varme og lyd I kort eller lang rem 

Semitransparente lameller Op til 5 lameller 
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