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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA

Παραδοσιακή Πέργκολα Αλουμινίου

Τraditional Aluminium Pergola

Πέργκολα Αλουμινίου - Oδηγίες Συναρμολόγησης

Aluminium Pergola - Fitting Instractions

Προφίλ Πέργολας - Εξαρτήματα Πέργκολας

Pergola’s Profiles - Pergola’s Accessories

Στέγαστρα κυρίας εισόδου

Shelters for main entrance

Η πέργκολα αλουμινίου της ALFA μπορεί να τοποθετηθεί σε κατασκευές κτιρίων ή προαύλιων χώρων χαρίζοντας την αίσθηση του κλασσικού ενώ 

ξεχωρίζει από την κλασσική ξύλινη πέργκολα, χάρη στην αντοχή της ενάντια στον χρόνο και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. 

Επιπλέον είναι απλή στη συναρμολόγηση και στην τοποθέτηση και δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη συντήρηση.

Η πέργκολα αλουμινίου διατίθεται σε μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής και χρωμάτων απόχρωσης ξύλου, προσδίδοντας της ακόμα 

πιο παραδοσιακό χαρακτήρα και πιο πιστό αποτέλεσμα. Μπορεί να δεχθεί πολυκαρμπονικά φύλλα ή πανί για αισθητικούς αλλά και χρηστικούς λόγους, 

καθώς προσφέρει την απαραίτητη σκίαση, προστασία από τις καιρικές συνθήκες και από την βροχή δίνοντας παράλληλα μια άλλη όψη με πιο μοντέρνο 

αισθητικό αποτέλεσμα.

Αποτελεί την καταλληλότερη αρχιτεκτονική λύση για τον περιβάλλοντα χώρο σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών κατασκευών.

ALFA aluminium pergola can be installed in buildings offering the feeling of classic and provides a better solution than the classic wooden pergola, 

because of the high resistance against time and weather conditions.Furthermore it is simple to assemble and to install without any particular 

need of service. Aluminum pergola is available in a variety of Ral and wood colors offering an absolutely traditional result. 

It is also available with polycarbonate or canvas roofing for aesthetic but also practical reasons, as it provides the necessary shade 

and protection from the weather and the rain.

Aluminium pergola is the best solution for your surrounding spaces, with an either modern or traditional point of view.

Πέργκολα Αλουμινίου Aluminium Pergola  

H εταιρεία

The Company          

Having achieved a successful and recognized progress over the years, today our company is recognized as a leader 

in high quality aluminium products.  

Products certified by the largest and reliable Organizations of Certified Quality EN ISO 9001: 2008 produced with a reliable process friendly 

to the environment, according to ISO 14001:2004.

Faithfully following our goal which is the continuous satisfaction of our customer's needs, we continue daily to invest in new product designs.

Έχοντας καταγράψει μια πετυχημένη και πάνω απ' όλα αναγνωρισμένη πορεία στο πέρασμα του χρόνου, σήμερα η εταιρία μας έχει πλέον 

καθιερωθεί ως δημιουργός πρωτοποριακών προϊόντων αλουμινίου αρίστης ποιότητας.

Προϊόντα πιστοποιημένα από τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους Οργανισμούς Πιστοποίησης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 : 2008

και παραγόμενα με πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον κατά ΙSO 14001 : 2004.

Ακολουθώντας πιστά και αφοσιωμένα τον στόχο της, που δεν είναι παρά η συνεχής ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών των πελατών της,

η εταιρία μας συνεχίζει καθημερινά να επενδύει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την δημιουργία νέων προϊόντων.

ΑLFA συστήματα αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα.

ΑLFA συστήματα στήριξης Φ/Β.

ΑLFA σύστημα αντισεισμικού υαλοπετάσματος.

ΑLFA σύστημα κινητής περσίδας σκίασης.

ΑLFA θωρακισμένες πόρτες αλουμινίου & ξύλου.

ΑLFA panels αλουμινίου πρεσαριστά, παραδοσιακά & inox .

ΑLFA παραδοσιακά κάγκελα αλουμινίου – αυλόπορτες - αυλόγυροι.

ΑLFA κάγκελα αλουμινίου Α10 inox anodizing.

ΑLFA πόρτες εσωτερικού χώρου.

ΑLFA πέργκολες αλουμινίου & στέγαστρα κυρίας εισόδου.

ΑLFA τοξωτά κουφώματα αλουμινίου.

ΑLFA εξαρτήματα αλουμινίου.

ΑLFA συστήματα θωράκισης κουφωμάτων Α-Lock.

ALFA aluminum systems for curtain walls, doors and windows.

ALFA Solar Mounting Systems. 

ALFA adjustable sun shading shelter system.

ALFA security doors of aluminum and wood finish.

ALFA embossed aluminum panels, traditional and stainless steel (inox).

ALFA traditional aluminum railings, gates and fence railings.

ALFA inox anodizing railings-A10.

ALFA internal doors.

ALFA aluminum pergolas & shelters for main entrance.

ALFA arched windows and doors.

ALFA aluminum accessories.

ALFA Α-Lock safety systems
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Αποτελεί την καταλληλότερη αρχιτεκτονική λύση για τον περιβάλλοντα χώρο σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών κατασκευών.

ALFA aluminium pergola can be installed in buildings offering the feeling of classic and provides a better solution than the classic wooden pergola, 

because of the high resistance against time and weather conditions.Furthermore it is simple to assemble and to install without any particular 

need of service. Aluminum pergola is available in a variety of Ral and wood colors offering an absolutely traditional result. 

It is also available with polycarbonate or canvas roofing for aesthetic but also practical reasons, as it provides the necessary shade 

and protection from the weather and the rain.

Aluminium pergola is the best solution for your surrounding spaces, with an either modern or traditional point of view.
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Προϊόντα πιστοποιημένα από τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους Οργανισμούς Πιστοποίησης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 : 2008

και παραγόμενα με πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον κατά ΙSO 14001 : 2004.
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η εταιρία μας συνεχίζει καθημερινά να επενδύει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την δημιουργία νέων προϊόντων.
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ΑLFA θωρακισμένες πόρτες αλουμινίου & ξύλου.

ΑLFA panels αλουμινίου πρεσαριστά, παραδοσιακά & inox .

ΑLFA παραδοσιακά κάγκελα αλουμινίου – αυλόπορτες - αυλόγυροι.
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Aluminium PergolaΠαραδοσιακή Πέργκολα Αλουμινίου

Traditional Aluminium Pergola

P4

P1

P5

P10-P11

AA 1502-1503-1504

AA 1500-1501

AA 1502

P6-P7

54

Πιστή αποτύπωση κλασσικής πέργκολας ξύλου.

Ασύγκριτα μεγαλύτερη αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

Αίσθηση Παραδοσιακού.

Aluminium pergola is available in a variety

of Ral and wood colors offering an

absolutely traditional result.

Οδηγιές Συναρμολόγησης

Fitting Instructions

max 300 cmmax 300 cm

max 300 cm

max 300 cm

max 300 cm

max 300 cm

max 300 cmmax 300 cmmax 300 cm

max 80 cm

P1-P2-P3

Πέργκολα με παραδοσιακά τελειώματα

Pergola with traditional finish covers 
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Πέργκολα με παραδοσιακά τελειώματα

Pergola with traditional finish covers 



Aluminium PergolaΠροφίλ Πέργκολας - Pergola’s Profiles Εξαρτήματα Πέργκολας - Pergola’s Accessories

Kολώνα 120x120 mm

120

1
2

0
AA 1500Column 120x120 mm

Kολώνα 100x100 mm

100

1
0

0

AA 1501Column 100x100 mm

Οριζόντια τραβέρσα 120x63 mm

AA 1502Ηoriz. guide 120x63 mm

Kάθετη τραβέρσα 100x63 mm

AA 1503Vertical guide 100x63 mm

AA 1504Vertical guide 80x63 mm

Σύστημα στήριξης πολυκαρμπονικού

AA 1508Support System for polycarbonate

1
2

0

63

63

1
0

0

63

8
0

Kάθετη τραβέρσα 80x63 mm

Τελείωμα τραβέρσας

code P1Finishing for guide 1502

Τελείωμα τραβέρσας 1502

Στήριγμα τραβέρσας

code P4Supporting for guide

Καπάκι κολώνας

Πέλμα κολώνας

Βάση στήριξης κολώνας

Column Supporting base1500

code P11Column Supporting base 1501

Bάση στήριξης κολώνας 1501

code P10

code P12Finish cover 1502

Τάπα τραβέρσας 1502

code P13Finish cover 1503

Τάπα τραβέρσας 1503

code P14Finish cover 1504

Τάπα τραβέρσας 1504

Τάπες

76

code P2Finishing for guide 1503

Τελείωμα τραβέρσας 1503

code P3Finishing for guide 1504

Τελείωμα τραβέρσας 1504

Συνδετικό για τραβέρσες

code P5Connector for guides code P6Column cover 1500

Καπάκι κολώνας 1500

Καπάκι κολώνας

code P7Column cover 1501

Καπάκι κολώνας 1501

code P8Column Supporting 1500

Πέλμα κολώνας 1500

code P9Column Supporting 1501

Πέλμα κολώνας 1501

Eξαρτήματα πέργκολας

125 mm

85
 m

m

4 mm έως 15 mm

180 m
m

180 mm
150 m

m 150 mm

40 mm

40 mm

150 mm

140 mm

160 mm

125 mm 105 mm

135 mm

85 mm

110 mm

Bάση στήριξης κολώνας 1500

70
 m

m

70
 m

m105 m
m 70

 m
m

Τελείωμα τραβέρσας Τελείωμα τραβέρσας

Πέλμα κολώνας
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KΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ

CODE DIMENSIONS ACRILIC COLOR

1500 D 150 91,8 16 ΔΙΑΦΑΝΟ - CLEAR

1500 G 150 91,8 16 ΓΚΡΙ ΦΙΜΕ - GREY

2050 D 205 91,8 16

2050 G

1350 OG

1350 MG

ΔΙΑΦΑΝΟ - CLEAR

ΓΚΡΙ ΦΙΜΕ - GREY205 91,8 16

135 91,8 16

135 91,8 16

OLYMPIC GREEN

METAL GREY

ΜΗΚΟΣ

LENGHT

(cm)

ΠΛΑΤΟΣ

WIDTH

(cm)

ΥΨΟΣ

HEIGHT

(cm)

Στέγαστρα κύριας εισόδου

Shelters�for�main�entrance

ΥΨΟΣ

HEIGHT

ΠΛΑΤΟΣ

WIDTH

ΜΗΚΟΣ

LENGHT

2050 D

1500 D

1350 OG

ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΑΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

8

Η ALFA διαβλέποντας τις ανάγκες της 
αγοράς και των πελατών της για ακόμα 
μια φορά, εμπλουτίζει την γκάμα των 
προϊόντων της με ένα ακόμη νέο είδος, 
το οποίο αρχίζει να αποτελεί 
απαραίτητο συνοδευτικό κάθε πόρτας 
κυρίας εισόδου για αισθητικούς αλλά και 
χρηστικούς λόγους, καθώς προσφέρει 
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 
και από την βροχή δίνοντας παράλληλα 
μια άλλη όψη με μοντέρνο αισθητικό 
αποτέλεσμα στην κύρια είσοδο της 
κατοικίας ή του επαγγελματικού χώρου.

ALFA always follows the needs of the 
market, enriches the range of the 
company’s products with one more new 
product, which is a neccessary part of 
the main entrance door for aesthetic but 
also practical reasons, as it offers 
protection from the sun light and from 
the rain, offering at the same time a 
modern aesthetic result in main entry of 
the building.
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