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MANUAL DE INSTALAÇÃO
PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

AUTOPORTANTE BIO PROMO

Guardar cuidadosamente este manual, irá ser útil para a colocação do seu produto. As instruções seguintes são para
sua segurança, ler atentamente antes de iniciar a montagem.

MONTAGEM
2 PESSOAS

Ferramenta necessária (não incluída)

Chave de boca n.º 15 e n.º 8
Fita métrica
Nível
Lápis
Berbequim e broca de 4mm
Silicone

GARANTIA

2 ANOS

3060 mm
4000 mm

Para evacuação das águas
para as caleiras.

LÂMINA CURVADA DE FÁBRICA

Manual de Instalação
e Utilização para
Quadro Elétrico

em anexo.

ACESSÓRIOS:

Parafuso
6,3x75

Parafuso
3,9x38

Parafuso
3,9x32

Parafuso
0,5x3

Suporte inferior
da Lâmina

Suporte superior
da LâminaParafuso

de eixo

Parafuso
4,8x19

Tampa 2Parafuso
4,8x50

Parafuso
4,8x32

Tampa1 Anilha 1 Anilha 2

Conjunto parafuso+
porca

Conjunto parafuso
pequeno+porca

Bucha 1
M9x50

Bucha 2
M7x50

M8x30



3. Aparafusar e siliconizar os esquadros à parede, e siliconizar as vigas caleiras aos pilares.

3.1.

3.3.

3.2.

3.4.
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2. Colocar os pilares no local em função das cores dos suportes das vigas e das medidas da pergola, para colocar as caleiras.

Atenção, pense previamente ao lugar onde será �xado o quadro elétrico em função do comprimento do cabo fornecido, pois determinará
a localização da pergola.

Retire o parafuso e a anilha para
colocar a viga caleira no pilar.
Uma vez colocado, �xe com o parafuso.

4. Veri�car as diagonais.

90º

90º 90º

90º

Parede

Vista de cima

Cinza

Branco

Branco

Cinza



8. Posicionar os eixos dentro dos suportes. Ver o sentido das lâminas no esquema.

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª

100 mm 60 mm
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9.1.

9.2. 
Serrer 
l’écrou

9.3.

9. Colocar as barras de lado (por cima das vigas caleiras) e aparafusar no per�l.

6. Fixar o suporte inferior da lâmina. 7. Inserir os eixos nas lâminas (parafuso de
eixo).

5. Veri�car os níveis dos pilares. Fixar as
sapatas ao chão sobre um suporte de betão
preenchido.

Esta pérgola não deve ser colocada
num terraço em madeira ou
composto.

   Bucha 1
+ Anilha 1
+ Parafuso 6,3x75
+ Tampa 2

Parafuso
3,9x38

Frente Parede

Bloquear o conjunto com a
parte superior do suporte.

Parafuso 3,9x32

*ATENÇÃO: Colocar as 3 lâminas
perfuradas na 1ª, 8ª e 15ª posição.

Aparafusar as três lâminas perfuradas
(Parafuso 0,5x3 + Anilha 2 + Anilha 2)

Parafuso M8x30

*ATENÇÃO:
Na 1ª, 8ª e 15º posição,
colocar o Conjunto
parafuso+porca.

Conjunto
parafuso+porca

1º -  8º - 15º
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10. Fixação do motor: colocar o suporte de �xação superior a meio do triângulo e com a ajuda de um lápis, marcar e perfurar (9 mm) (conjunto parafuso
pequeno + porca). Colocar de seguida o suporte de baixo e aparafusar.

Barra tração

Viga Caleira

11. Colar a tira LED do lado do suporte das lâminas. Fazer um furo de 8mm para a passagem do LED.

Viga Caleira

Tapa LED
Ruban Led
Tira LED

ATENÇÃO: Ao sentido das lâminas
em relação ao motor e �xar o
suporte motor superior ao meio da pergola.

10.1 Fixação alta
(�xar a meio da barra de tração)

10.2 Fixação base

Parafuso 4,8x32

12. Fazer um furo na parte de baixo dos pilares para a evacuação da água (obrigatório), diâmetro de 30mm. Todos os pilares devem ser furados.

Armazenamento antes da colocação: colocar o produto verticalmente ao abrigo do mau tempo num local arejado e seco. Para bene�ciar da garantia, o produto deve
ser colocado segundo as normas de instalação. Não colocar produtos abrasivos sobre a termolacagem, limpar somente com água e sabão.

Produto com garantia de 2 anos a partir da data de compra, respeitando uma utilização conforme ao destino do produto e respeitando as instruções do presente
manual de instalação. Para a garantia ser valida é necessário a prova de compra e o produto deve estar completo.

Este produto deve ser colocado no ecoponto apropriado.
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