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A TERMÉSZET KÖZELSÉGE, MINDEN ÉVSZAKBAN

LÉPJEN KI A SZABADBA, ISMERJE MEG
TERASZMEGOLDÁSAINKAT!

A ragyogó napsütés, a szabad tér látványa és a friss levegő az energikus minden-
napok alapvető eleme. A kellemes levegőtől jobb lesz az étel íze, mélyebb az 
alvás, örömtelibb a pillanat. A teraszok és kerthelyiségek megvédenek az időjárás 
viszontagságaitól és az idegen tekintetektől. Számos funkcionális előnyük mellett 
itt éljük meg a legboldogabb pillanatokat, legyen szó családi eseményről, ünnep-
ről vagy épp meccsnézésről a barátokkal. 

Professzionális teraszaink és kiegészítőink az ország minden pontján megtalálha-
tóak. Legyen szó kitekerhető napellenzőről és napernyőről, terasz oldalfalakról, 
stílusos üvegoázisról, praktikus 4 évszakos teraszkialakításokról vagy akár a leg-
korszerűbb bioclimatic pergolákról, mindig egyedi és minőségi, esztétikailag 
változatos megoldásokat kínálunk. Mindezt szakértő tanácsokkal és kiterjedt 
garanciákkal.

JELMAGYARÁZAT:

Élénk szél
Erős szél
Viharos szél
Élénk viharos szél, vihar
Heves vihar

2
3
4
5
6

29 – 38 km/h
39 – 49 km/h
50 – 61 km/h
62 – 74 km/h
75 – 88 km/h

SZÉLERŐSSÉG HÓ

ÁRNYÉKOLÁS GYENGE ESŐ KÖZEPES ESŐ ÁZTATÓ ESŐ
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Motoros napellenzők 5 év garanciával

Miért utazna távoli vidékekre, ha egy fedett, stílusosan kialakított teraszon pihenhet? Élvezze 
az első osztályú napellenzők által kínált kényelmet, anélkül, hogy elhagyná otthonát!
A magas minőségű termékeket a könnyű kezelhetőség, és elegancia jellemzi. Egy jól átgondolt 
egyszerűség, amely a modern építészetet jelképezi és képviseli. Stílus, stabilitás és hatékony 
megoldások, melyek mindenki érzékszervére hatással vannak.
Trendi szerkezet és vászon színek alapáron.

6

NAPELLENZŐK

Egyedi RAL színű vázszerkezet
LED-világítás
Teraszfűtés
Időjárás védelem
Dekor

Opciók:

4 Seasons Trentino napellenző

4 Seasons Toscana Grande napellenző

Gibus Segno napellenző

100%-ban anyagában színezett acryl szálból készül
Gombásodás és penész elleni adalékkal kezelve
Nem engedi át a vizet, megakadályozza a piszok behatolását a szálak közé
UV-védelemmel (akár 99%-kal alacsonyabb UV terhelést jelent a bőrnek) ellátott
Egy jól megválasztott árnyékoló akár 80%-kal csökkenti a klíma energiafelhasználását.
A vásznak környezetbarát eljárással készülnek.

•
•
•
•
•
•

Árnyékolóinknál 5 év garanciás prémium vásznat
használunk, amely

2
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Az általunk kínált napernyők több, mint 30 éves 
tapasztalattal rendelkeznek a piacon. Prémium minő-
ségű vászonnal készülnek, színterezett vagy rozsda-
mentes acél, színterezett alumínium, vagy gondosan 
kezelt fa szerkezettel kínáljuk őket otthoni és üzleti 
használatra egyaránt. Rögzítésük betontalpakkal, ese-
tenként talajba való csavarozással megoldott. A 
napernyő szélbiztosságát növeli a sávosan elhelyezke-
dő vászon borítás. Egyedi megoldásként kínáljuk a 
dupla vagy a 4-es rendszereket, valamint a különleges 
formavilágú napernyőket.

Méretek: 2 méter átmérőtől, 10 méter x 10 méteres 
méretig rendelhető egy szerkezet (kerek és szögletes 
kivitelben)

NAPERNYŐK

Egyedi RAL színű vázszerkezet
Takarózsák, talpak, mobilsúlyok, tartók stb.
LED-világítás
Dekor

Opciók:

Collage

Arco

Big Friend

1
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Gibus Velenda Libre motoros napvitorla rendszer

Az árnyékoló napvitorlák egyedülállóan magas vizuá-
lis hatást eredményeznek. Eleganciájukkal gazdagítják 
a környezetüket. Formavilágukat a vitorlázás ihlette, 
rendkívül modern technológiával és innovatív anya-
gokból készülnek.

Konstruktív anyagok és technológiák, amelyek garan-
tálják a hosszú élettartamot az idő múlásával és az 
ellenállást minden szélsőséges légköri körülménynek. 
A fehér laminált vitorla vászon poliészterből, könnyű, 
mégis ellenálló anyagból készül, Tempoteststar Light®: 
32, illetve Waterproof® típus: 8 színben elérhető. A 
poliészter anyag hatékony védelmet nyújt a nap, a 
pára és az eső ellen.

Az alapkivitelnél az árnyékoló négy rozsdamentes acél oszloppal rendelkezik, amelyek 
80°-os szögben a talajhoz vannak rögzítve, kör alakú talpakkal. Azonban falra rögzíthető 
változatokban is elérhetőek a szerkezetek.

MOTOROS
NAPVITORLÁK

2



A vitorlavászon sugaras varrással készül. A motorok a vitorla végéhez rögzített rozsdamen-
tes acélhuzal segítségével kihúzzák a vásznat, miközben fenntartják a legjobb feszítést és 
dőlésszöget, ezáltal megakadályozva az esővíz felgyülemlését. Zárt állapotban a vitorlavá-
szon a boom-ra tekeredik fel. A kábelek tekercselő mechanizmusa mind látható.

A szerkezet működtetése motorosan, távirányítóval történik. Minden szerkezethez szélér-
zékelő automatikát szerelünk, mely még a 10m-es szerkezetet is kevesebb, mint 40 másod-
perc alatt behúzza, amennyiben a szélerősség meghaladja a 40 km/h-át.

9

LED-világításOpciók:

4 oszlop a talajhoz rögzítve.
Velenda Libre Island:

3 oszlop a talajhoz rögzítve, 1 rögzítő pont a falon
2 oszlop a talajhoz rögíztve, 2 rögzítő pont a falon
1 oszlop a talajhoz rögzítve, 3 rögzítő pont a falon
2 fal közé rögzítve, 4 rögzítő pont a falon

Velenda Libre Leaning:

TÍPUSOK:

Gibus Velenda Libre motoros napvitorla rendszer
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Exkluzív megjelenésű, tökéletes árnyékoló. Nagyon 
kedvelt és újfajta árnyékolástechnikai típus a sínes 
megvezetésű rendszer. Ez a pergola típusú árnyékoló 
sokkal stabilabb és széltartóbb, mint a könyökkaros 
napellenzők. Ez a stabilitás annak köszönhető, hogy az 
árnyékoló egy vezetett sínpályán mozog, amely vagy a 
széleken, vagy a vászon alatt helyezkedik el, illetve az 
első frontprofilt tartólábak rögzítik.

Nagy méretben is elérhető: 12 méteres szélességben 
vagy 6 méteres kitekerhetőséggel.
Alapkivitelben: Trendi szerkezet és vászon színek. 
Motorizációval, távirányítóval.

PERGOLA 
ÁRNYÉKOLÓK 
VÁSZONNAL

3

Egyedi RAL színű vázszerkezet
LED-világítás
Teraszfűtés
Időjárás védelem

Opciók:

Gibus Zero+ Zip

4 Seasons Capri pergola

4 Seasons Capri pergola



Trendi és praktikus átmenet az árnyékoló és a keménytető között. Exkluzív külső design.
Alapkivitelben IO-s motoros működtetésűek és sínes megvezetésűek. Porfestett alumínium 
vázszerkezettel, karcsú, minimál vonalvezetésű, behúzható PVC burkolattal. 

Többféle méretet és kivitelt kínálunk (egy modulos, több modulos rendszerek) egészen 
880 cm kinyúlással. A szerkezet sorolással is bővíthető. 
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PERGOLA 
ÁRNYÉKOLÓK
PVC-VEL

3

Egyedi RAL színű vázszerkezet
Beépített LED-világítás
Teraszfűtés
Időjárás védelem

Opciók:

Gibus MED Viva pergola

Gibus MED Luce pergola

Kínálatunkban megtalálható olyan típus is, melynek 
különlegessége, hogy a ponyvával együtt mozgó 
csatorna profil nem akadályozza a kilátást.

Gibus MED Quadra pergola
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MED Zenit – Gibus:
A pergola visszahúzható tetőrendszerrel (UV és vízálló 
blockout PVC anyag) rendelkezik. A szerkezet vízszin-
tes gerendákból áll, amelyek merőlegesek az oszlopok-
ra. A belmagasságot optimálisan lehet tartani, ami 
fontos szempont lehet egy alacsony építésű épület 
esetében. A vízelvezetéshez nem szükséges lejtetni a 
szerkezetet, ugyanis a gerendák ívesek, ezáltal a víz 
kétoldalra lefolyik. A beépített esővízelvezető rendszer 
megakadályozza, hogy a nagy mennyiségű, túlcsordu-
ló esővíz a pergola belsejébe jusson.

A praktikusan megtervezett szerkezetnek köszönhető-
en tökéletesen illeszkedő oldalfal rendszereket lehet 
telepíteni, anélkül, hogy a lejtés miatt keletkező rést be 
kellene fedni.

Alapkivitelben motorizált a szerkezet.

90° PERGOLA 
ÁRNYÉKOLÓK 
PVC-VEL

4

Gibus MED Zenit 90° pergola

Gibus MED Zenit 90° pergola

Gibus MED Zenit 90° pergola



MED Azimut – Gibus:
A szerkezetet ki lehet egészíteni oldalárnyékoló rend-
szerrel, melynek vezetősínjei és felső tokozata a pergo-
la vázszerkezetébe integráltan helyezkednek el. Üveg-
fal rendszerrel is bővíthetjük a fedést.

Az alumínium profilok és az alumínium öntött alkatré-
szek porszórt bevonattal vannak ellátva. A csavarok 
rozsdamentes acélból készülnek.

Alapkivitelben motorizált a szerkezet.
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Gibus MED Azimut 90° pergola, oldalfalakkal

Gibus MED Azimut 
90° pergola, oldalfalakkal

Gibus MED Azimut 90° pergola

Opciók: Oldalfal rendszer
Egyedi RAL színű vázszerkezet
Beépített LED-világítás (A LED-spot 
világítás elhelyezhető a keresztprofi-
lokba, LED Strip RGB telepíthető a 
peremkeretbe, mely akkor is világít, 
ha a tető be van húzva.)
Teraszfűtés
Időjárás védelem
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ÜVEGTETŐK
6

4 Seasons Relax teraszfedés

4 Seasons Easy Relax teraszfedés)

4 Seasons Relax teraszfedés

Legyen szó az esti napsugarak élvezetéről, az eső-
cseppek kopogásáról, vagy a lehulló hópelyhekről, 
az üvegtető kialakítás mindig tökéletes menedéket 
nyújt az egész családnak, kora reggeltől késő estig, 
januártól decemberig.

Az üvegtető tökéletes védelmet nyújt az időjárás 
viszontagságaival szemben, lehetővé teszi a kerti 
szezon elnyújtását. Nem számít, ha épp télen érez 
kedvet egy jó barbeque party iránt, vagy csak a friss 
levegőt szeretné belélegezni egy esős napon, az 
üvegtető kialakítás a tökéletes megoldás!

Kiváló választás a 4 Seasons Relax teraszfedés a 
nagyobb, illetve a 4 Seasons Easy Relax a kisebb 
terek fedésére!

Egyedi RAL színű vázszerkezet
Oldalfal rendszerek
Gyári ékalak zárás
LED világítás
Teraszfűtés

Opciók:
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4 Seasons Capri külső tetőárnyékoló

Gibus Zerogradi Zip külső tetőárnyékoló

Az üvegtető kellemes és egyedi életteret alakít ki mindenki számára. Viszont  amikor a fény, 
vagy a hőmérséklet túl intenzív lesz, a napellenzők árnyékot adnak!

A tetőárnyékoló a tökéletes megoldás mindazoknak, akik egész évben szeretnék az idejüket 
a télikertben, vagy üvegtetős teraszukon, a családjukkal tölteni, és mindemellett fontosnak 
tartják a praktikus és könnyen kezelhető napvédelmet.
Az üvegtető fölé szerelt árnyékoló megszelídíti a Nap 
vakító, égető sugarait, mérsékli a forróságot, és kellemes 
fényt varázsol a teraszra, vagy télikertbe.
Nyári használatra: kívülről szerelt,
Téli használatra: belülről szerelt típusát ajánljuk, mikor a 
nap kellemesen felmelegíti a terasz levegőjét, viszont az 
árnyékoló a zavaró fény bejutását megakadályozza.

Nem számít mennyire szeretjük a napsütést, néha egysze-
rűen már túl sok. Ha a Nap alacsonyan jár az égen az 
oldalsó árnyékolók tökéletes védelmet nyújtanak a napsu-
garak ellen, megtartva a világosságot. És a legjobb dolog, 
hogy a speciális vászonnak köszönhetően a kilátást is! 
Ezen termékek nem csak az árnyékolásnál töltenek be 
fontos szerepet, hanem megteremtik intim szféránkat is.

ÜVEGTETŐ-
ÉS OLDALSÓ
ÁRNYÉKOLÓK

Gibus Click Zip függőleges árnyékoló 

4



16

A rendszer kuriózumnak számít a piacon, ugyanis az 
árnyékoló az üvegtető felső profiljába van integrálva
A szerkezet olyan sokoldalú, mint az időjárás és az 
évszakok.
Egyedülálló kombinált rendszer, mely teljes védel-
met nyújt a csapadékok és a nap melege ellen. A 
szerkezet színterezett alumínium, a vázszerkezetbe 
épített tetőárnyékoló vászon motorizált, szél- és 
fényérzékelő automatikával ellátott. Forradalmian új 
felfogású és technológiájú teraszfedés.

4 Seasons Oázis teraszfedés

4 SEASONS OÁZIS 
TERASZFEDÉS

Egyedi RAL színű vázszerkezet
Oldalfal rendszerek
Gyári ékalak zárás
LED világítás
Teraszfűtés

Opciók:

4 Seasons Oázis, fali profil)

4 Seasons Oázis teraszfedés

4



a színterezett alumínium vázszerkezet
(trendi szerkezet színek alapáron)
a kétrétegű ragasztott, biztonsági üvegtető
az integrált csapadékelvezető rendszer

•

•
•

A 4 Seasons üvegtetők közös jellemzője:
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4 Seasons Oázis modellrajz

4 Seasons Oázis, integrált tetőárnyékoló

4 Seasons Oázis, fali profil

VÁLASSZA KI
KEDVENCÉT!

Standard Oldalról süllyesztett

Elölről süllyesztett Oldalról és elölről süllyesztett
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BIOCLIMATIC
PERGOLÁK

4

Gibus MED Varia pergola

Gibus MED Varia pergola

Gibus MED Varia pergola

A bioclimatic pergola megoldások könnyedén szabá-
lyozzák a természetes mikroklímát a fedés alatt, a 
természetes szellőzés segítségével. 
Minden technikai újítás harmonikusan működik a por-
festett alumínium tartószerkezetnél, melyet egy 
elegáns, modern design jellemez, ezáltal növeli a 
termék esztétikáját.

A fedés elfordítható lamellákból áll. Napsütéses 
időben a nyitott lamellák kellemes érzetet biztosítanak 
a természetes levegőáramlás létrehozásával. Amikor 
esik az eső, a zárt lamellák az esővizet a tartószerke-
zetbe integrált ereszcsatornába vezetik. Az oldalsó 
tömítés garantálja a tökéletes szigetelést. A lamellák 
tökéletes csatlakozása megakadályozza a csapadék 
bejutását a szerkezet alá. A Twist Motion, mely egy 
szabadalmaztatott nyitórendszer, garantálja a pergola 
elegáns mozgását.
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Egyedi RAL színű szerkezet
Lamella fűtés (Snow melt system)
Oldalfal rendszerek
Teraszfűtés

Opciók:

Gibus MED Twist pergola

A 4 évszakos használatot segíti a lamellákban elhelye-
zett szigetelés, illetve a Snow melt system, mely a 
lamellák fűtését biztosítja, ezáltal a hó leolvad a tetőről.

Exkluzív hangulatot kölcsönöz a szerkezetnek a beépí-
tett LED világítás, melyet elhelyezhetünk a lamellákban, 
illetve a peremszerkezeten. Utóbbi esetén a LED akkor 
is világít, ha a lamellák nyitva vannak.

GIBUS MED Twist pergola fedés
GIBUS MED Varia pergola fedés + az oldalfal rendszer a 
szerkezetbe integráltan helyezkedik el, nincsenek ráépí-
tett vezetősínek és tokozatok. Oldalfalnak választha-
tunk üveget és árnyékolót is. A fogadófelület adott. 
Ezek kombinációit kihasználva, teraszunkat mind a 
négy évszakban használhatjuk.

Gibus MED Twist
pergola

Gibus MED Twist pergola



20

A tetőkialakításokat üvegfalrendszerrel kombinálva 
biztonságos menedékké varázsolják teraszunkat. A 
szél többé már nem tépázza meg a terítőt sem!

A terasz üvegfalak összecsukhatóak, masszív, edzett 
üvegből gyártódnak. A sínrendszerek és a működtető 
elemek kültéri felhasználásra fejlesztettek, rozsdamen-
tes anyagúak. A működtetés történhet eltolható, vagy 
eltolható-elforgatható megoldásban. Nagyon fontos, 
hogy csak olyan helyszínre lehet üvegfal rendszert 
telepíteni, ahol stabil, erős vázszerkezet a fogadókeret, 
főleg a felső gerendázat kulcsfontosságú és a talajnál 
is fontos, hogy ne lejtsen túlságosan.

Minden üvegfal rendszerünknél fontos szempont a 
légiesség, hogy az üvegtartó profilok a legkevésbé 
látszódjanak.

ÜVEG OLDALFAL 
RENDSZEREK

Gibus Glisse eltolható üvegfal rendszer

Gibus Glisse eltolható üvegfal rendszer

Gibus Glisse eltolható üvegfal rendszer



Zárható ajtókialakítások
Üvegfogó szerkezet, hogy a szél nem tudjon belekapni a kilapolt üvegpanelekbe
Dekorálás
Fóliázás (hővisszaverő fólia)
Függőleges árnyékolók

Opciók:
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Eltolható üvegfal rendszerek:
Professzionális rendszer, Könnyen elhúzható oldalpane-
lekkel, melyek egymás mellett mozognak.
Trendi szerkezet színek alapáron. Többféle nyitási/zárási 
lehetőséggel. Edzett biztonsági üveggel, magasságnak 
megfelelő vastagságban (8/10/12mm).

Eltolható, lapozható rendszerek:
Az üvegpanelek egy sínen mozognak, egymás mellé 
kilapolhatóak. Alumínium sínrendszerből és 8/10/12 mm 
vastag edzett biztonsági üvegből készülnek.

Szigetelt, lapozható rendszer:
A szigetelt profilrendszer és a thermo (4-22-4) üvegezés 
lehetővé teszi, hogy teraszunkat a hideg hónapokban is 
használhassuk. A külső térrel való kapcsolat e rendszer-
rel könnyedén megvalósítható. Teraszunk egész évben 
használható, életterünk szerves részévé válik.

Gibus Skate lapozható üvegfal rendszer

4 Seasons lapozható üvegfal rendszer

G&G szigetelt, lapozható üvegfal rendszer
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ÁTLÁTSZÓ PONYVÁS
OLDALFAL RENDSZEREK

4 Seasons csévélő rendszer

4 Seasons csévélő rendszer (szimpla sínes): 
A termék minden szempontból optimalizált, visszafeszíthető, vagy mágneszáras kivi-
telben elérhető.
A csévélőrendszerekbe lehet tenni átlátszó ponyvát, vagy napháló anyagot, ha árnyé-
kolás a cél.

Gibus Click Zip Twin csévélő rendszer (dupla sínes):
Motorizált, függőlegesen felhúzható dupla oldalfal rendszer. A dupla sínrendszerben 
elhelyezhetünk crystal fóliát és napháló, vagy szúnyogháló anyagot. Kombinálva a két 
rendszert, sokkal praktikusabb szerkezetet kapunk, mely szélfogó és árnyékoló is 
egyben.

Infra teraszfűtő készülékek:
Otthonos meleget ad a teraszon, még a hideg napo-
kon is. Az infra fűtőtestek használata esetén nincs 
hőveszteség, ugyanis nem a levegőt fűti, hanem a 
szerves testeket (ember, háziállat, növények stb.).
Azonnali hőleadást biztosít.
Szabályozható, távirányítós.
IP55 időjárásálló.
Felborulás elleni védelemmel és túlmelegedés elleni 
védelemmel ellátott. 

A LED-es világítótest megfelelő fényt, és kellemes 
hangulatot varázsol az üvegtető, vagy éppen az árnyé-
koló alá. 
Egyes termékeknél választhatóak LED spotok vagy 
sávok, melyeket vagy a gerendákon, vagy a hátsó fali 
konzolon helyezhetünk el.

KIEGÉSZÍTŐK
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Egyedi megkereséseknek is eleget teszünk. 
Legyen az bármilyen extrém kihívás. 
Beszéljenek referenciáink:

Dongfeng Volvo Ocean Race mobil pavilon 
– Abu Dhabi és Alicante

EGYEDI
MUNKÁINK

Margit-szigeti Szabadtéri Színház kerengő
fedése – Budapest

Feszített membrán napvitorla (Bonyhád)

Napvitorlákkal design és árnyékolás – 
Rombusz terasz, BudapestNyíregyházi Szabadtéri Színpad ponyvafedése

Nemzetközi Olimpiai Bizottság Székházának
terasz fedése (Lausanne, Svájc) 



Felelősségbiztosítással rendelkező cég. EN ISO 9001:2015 

A TERMÉSZET KÖZELSÉGE,
MINDEN ÉVSZAKBAN

+36 20 968 2027
+36 20 335 6655

info@teraszok.hu
www.teraszok.hu

Gege Hungary Kft.
H-2800 Tatabánya,
Galagonya utca 18.

Megbízható, minőségi, hosszú 
élettartamú termékek
Mérnöki háttérrel rendelkező, 
biztonságos szerkezetek
Folyamatos alkatrész utánpótlást 
biztosítunk hosszú évekig
Stabil szervizhátteret nyújtunk
Minden termékünk bővíthető
Csak a legmegbízhatóbb motorizációs 
és automatika rendszerekkel dolgozunk 
(Somfy és Becker)
5 év garanciát adunk (2 év teljes körű 
+ 3 év kiegészítő garancia)  















LEWENS


