
FAQ
PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQÜENTES



Aqui você encontrará perguntas frequentes com respostas. 
Recomendamos que você leia todas as perguntas antes de fazer o 
pedido. Você também pode ligar para nossa equipe de suporte a 
qualquer momento, ficaremos sempre felizes em ajudar.

Observe também as instruções de montagem, que podem ser 
baixadas do site.

PERGUNTAS SOBRE O PEDIDO E O 
CONFIGURADOR
O que devo prestar atenção especial antes de fazer o pedido?
Meça corretamente, escolha um bom gosto e pense bem nos 
extras. Uma vez feito sob medida, nada pode ser alterado e 
não é possível reordenar todos os extras posteriormente. 
Certos extras seriam muito caros para entregas individuais e 
outros só podem ser implementados com um pedido. 
Portanto, é melhor levar um extra do que pouco. Vale a pena 
equipar bem a pérgula. Especialmente o aquecimento e a luz 
são características muito populares e as cortinas laterais 
motorizadas, que podem ser controladas automaticamente por 
controle remoto.

Como devo inserir as medidas e no que devo prestar 
atenção?
Sempre meça as dimensões externas. Recomendamos que 
você faça as medições, registre tudo e meça novamente. 
Dimensões erradas não podem ser alteradas posteriormente. 
O configurador trabalha em passos de cm. Se você não tiver 
um centímetro completo sobrando em pontos apertados, você 
terá que arredondá-los. Deve-se prestar atenção também ao 
alinhamento em ângulo reto e horizontal da pérgula, do 
telhado com venezianas ou do terraço. O sistema de drenagem 
pluvial interno já está integrado com um pequeno gradiente. 
Largura - comprimento e altura são sempre dimensões 
externas no configurador.

Quais tamanhos posso configurar?
Você pode configurar livremente pérgulas e telhados lamelares 
com larguras entre 1 ma 13,5 m, comprimentos de 1 ma 13,5 
me alturas de 2 ma 3,6 m em incrementos de centímetros. A 
partir de 4,5 m, um novo campo é criado automaticamente e 
uma postagem adicional é adicionada. O configurador calcula 
automaticamente. Você não pode errar aqui e nossa equipe 
técnica verifica todos os projetos em busca de erros antes da 
produção e relatórios se necessário.Tudo o que é possível no 
configurador também pode ser produzido. Você também pode 
nos enviar consultas individuais a qualquer momento. Também 
produzimos e enviamos tamanhos e formas especiais

Também podemos fornecer-lhe ofertas personalizadas ou ajudar 
na configuração. Cada projeto passa por um controle técnico antes 
da produção e é minuciosamente verificado por uma equipe 
especializada. Se você tiver dúvidas ou erros na configuração, 
nossa equipe de suporte também entrará em contato com você.

Cada pérgula tem lâminas de telhado motorizadas?
sim. Você não precisa escolher isso separadamente. As 
venezianas inclinam / giram, mas não podem ser movidas para 
os lados. Temos-nos por motivos de qualidade
decidiu não oferecer o deslocamento lateral. A estabilidade, 
longevidade e carga de neve aumentam significativamente por 
meio de nossa posição fixa.

São possíveis diferentes partes laterais?
sim. Você mesmo pode escolher todas as variantes. A pérgula
é feito sob medida, as alterações não são mais possíveis após a 
opção de retirada de 14 dias. Ou seja, Você também é 
responsável por garantir que gosta da pérgula e que ela está 
na moda. Infelizmente, não podemos considerar reclamações 
sobre nossa própria cor e seleção extra. Pense bem no design. 
Também usamos fotorrealistas para isso

Mostra no configurador.

Qual é o tamanho máximo e quão pequeno posso 
configurar?
O tamanho mínimo é 1m (largura / comprimento), máximo de 
13,5m - selecionável em incrementos de centímetro. A altura 
pode variar entre 2 me 3,6 m. Todas as dimensões são 
dimensões externas. Portanto, se você quiser uma altura 
interna de 2 m, deverá escolher uma altura total de pelo menos 
2,2 m.

Você tem que ficar de pé a cada 4,5 m ou consegue ficar 
sem ele?
Mudanças também são possíveis para pedidos especiais. No 
entanto, recomendamos usar as sugestões do configurador no 
que diz respeito à estática.

O que devo considerar ao conectar ao telhado?
Preste muita atenção ao que está sob o telhado. Você é 
responsável pela estática, se um lado não estiver firmemente 
ancorado ou a subestrutura não for adequada, a carga de neve 
não pode ser garantida.

As cores são descritas com cores firmes?
O configurador mostra uma imagem foto-realista. As cores 
podem variar. Também anunciamos os códigos de cores RAL 
exatos. Você pode verificar essas cores em todas as lojas de 
ferragens usando uma paleta de cores e, se necessário, 
também nos informar sobre os pedidos de cores RAL. 200 
cores padrão estão disponíveis no configurador do telhado da 
persiana da pérgula.

Posso alterar meu projeto novamente após fazer o pedido?

Você pode cancelar e reconfigurar o projeto dentro do período 
de retirada de 14 dias. Você pode nos avisar de pequenas 
alterações por e-mail, que iremos registrar no controle de 
qualidade do configurador técnico e encaminhar diretamente 
para a fábrica.



Posso salvar minhas configurações no configurador da 
persiana do telhado e continuar depois?

Sim - abra uma conta de cliente e reserve um tempo para 
tomar sua decisão.

são Formulários especiais e Pintura 
especial possível?
Não diretamente no configurador, mas você também pode nos 
enviar suas dúvidas por e-mail. Ficaríamos felizes em processar 
formas e requisitos especiais que nosso configurador de 
telhado de ripas Pergola não corresponde. Basicamente: Tudo 
é possível e pode ser solicitado. Nosso produtor constrói sob 
medida em todo o mundo e é um dos principais fabricantes de 
Alutech.

Você também oferece sistemas que não aparecem no 
configurador?
Sim - pergunte-nos. Temos todo o gosto em atender ofertas 
individuais, também para a indústria comercial, gastronómica e 
hoteleira.

Posso solicitar projetos sob medida que não aparecem no 
configurador?
sim. Meça com precisão e pergunte-nos sobre o seu projeto 
com um bom esboço pelo e-mail office@mypergola24.com. 
Como regra, podemos enviar um desenho CAD com uma oferta 
de preço dentro de 72 horas.

Onde posso ver os produtos antes de comprar?
Você pode ver os produtos em show home parks, em feiras 
comerciais, em clientes de referência em sua área ou em nosso 
showroom em Hallein em Salzburg - Áustria. Também temos o 
prazer de enviar vídeos e fotos de referência. Contate-Nos.

Também posso falar com alguém pessoalmente?
A qualquer momento - você sempre pode entrar em contato 
conosco. Confiança e suporte são nossa prioridade. Esta é a única 
maneira de recebermos pedidos online e estabelecemos padrões 
mais elevados para nossa disponibilidade e nosso serviço do que 
alguns revendedores especializados.

É possível reordenar extras?
Apenas limitado. É melhor escolher os extras ao fazer o pedido. 
Seria muito caro em alguns casos ou não é possível com alguns 
extras. Portanto, é melhor levar um extra do que pouco. Vale a 
pena equipar bem a pérgula. O aquecimento e a luz em 
particular são extras muito populares e as cortinas laterais 
motorizadas, que podem ser controladas automaticamente por 
controle remoto.

Como é o preço dos extras?
O my-pergola24.com está abaixo do mercado e quando se 
trata de extras, oferecemos a maior seleção do mercado e 
temos diferenças de preços ainda maiores. Nosso

O objetivo é produzir telhados lamelares motorizados, telhados 
de pátio e sistemas de alumínio pergolado em grandes 
quantidades com sobretaxas baixas sob medida. Isso nos 
permite obter vantagens de preço incomparáveis, 
especialmente quando se trata de funções adicionais e extras.

PERGUNTAS SOBRE PAGAMENTO,
PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO COMPRADOR
Quando a compra é válida?
Você tem um período de retirada de 14 dias durante o qual 
também pode nos notificar sobre mudanças no projeto. A 
compra é então encadernada e entra em produção na fábrica.

Quanto tempo posso desistir da compra?
14 dias, após os quais o pedido sob medida está em 
produção e há a obrigação de aceitar, comprar e pagar. Não 
podemos retirar planos personalizados, por isso a 
revogação é válida apenas por 14 dias.

Por que nenhum outro método de pagamento é possível?
Devido aos altos preços do projeto e porque queremos 
oferecer pérgulas, telhados lamelares, telhados de terraço 
de forma econômica aqui, apenas a transferência é possível. 
Infelizmente não podemos aceitar cartões de crédito.

E se eu não puder pagar pela pérgula?

Então, por favor, não encomende e se tiver um mau destino, 
teremos que devolver a pérgula se você estiver pagando em 
prestações. No entanto, os pagamentos já efetuados não 
serão reembolsados. No caso de pré-pagamento, a entrega 
não será feita sem pagamento e a produção somente 
ocorrerá com o recebimento de 50% da entrada.

Posso solicitar o parcelamento sem os 
documentos necessários?
Não. Precisamos de um mínimo de documentos para 
verificar sua capacidade de crédito a fim de conceder-lhe 
o empréstimo. Por favor, entenda que só podemos
aprovar inscrições completas.

Você concorda em parcelar no banco?
Não. É um parcelamento que lhe concederemos 
diretamente, sem nenhum custo adicional e com um 
simples cheque.

O que devo considerar ao solicitar o parcelamento como 
empresa?
Existem outros documentos a serem fornecidos, mas o 
carrinho de compras mostrará isso durante o processo de 
pagamento. Carregue tudo na íntegra. O parcelamento 
também é possível após a confirmação.



Também posso fazer essa compra como empresa 
individual?
Sim - aplicam-se as regras para empresas.

O que devo observar quando as crianças estão por perto?

Existem muitas partes afiadas e pontiagudas na construção. A 
caixa de madeira também pode estilhaçar. É melhor não deixar 
as crianças brincarem nas imediações durante o período de 
construção. Não pode acontecer muito na operação posterior. 
Certifique-se de que nenhum dedo fique entre as cortinas 
laterais ou ripas e que as crianças não possam subir no 
telhado. Os motores têm resistências que supostamente 
evitam que sejam espremidos, mas nas mãos de crianças 
pequenas a resistência pode ser muito baixa, por isso existe o 
risco de esmagamento.

Posso me machucar nas ripas da pérgula durante a 
operação?
Em operação normal, não deve haver ferimentos graves, mas 
hematomas são bem possíveis. Portanto, preste atenção à sua 
segurança.

Quantos projetos desse tipo você já implementou?
Entregamos em toda a UE, nosso fabricante em todo o mundo 
e várias centenas de projetos já foram implementados. 
Numerosos clientes satisfeitos em mais de 70 países já 
instalaram com sucesso a nossa qualidade de fabricante.

O que devo considerar no inverno?
Levante as ripas antes da queda de neve. Não há mais nada a 
considerar. Também faz sentido se você solicitar que um 
eletricista instale um interruptor geral de desligamento do 
circuito.

O que devo ter cuidado em uma tempestade?
As ripas são altas, caso contrário a área a ser atacada é 
muito grande.

Quanto custa o aquecedor em uma noite amena de 
verão aproximadamente?
Diferente dependendo do tamanho da pérgula e do número de 
aquecedores. Um aquecedor tem 2.500 watts e um KWh custa 
cerca de 16-20 ct. Ie. Pode-se dizer aproximadamente 1 hora de 
operação por aquecedor em cerca de 0,5 EUR.

Por que my-pergola24.com não oferece uma 
estação meteorológica como extra?
A estação meteorológica é um dos extras superestimados e 
pode, se operada incorretamente, por exemplo. no inverno 
com granizo que o telhado fecha e depois coberto de neve. 
Também é problemático se você confiar nele contra o vento e 
não abrir o telhado. Como queremos oferecer sistemas 
seguros e de alta qualidade, decidimos não listar uma estação 
meteorológica. Nossos sistemas são construídos de forma que 

o mais alto nível de segurança do operador seja sempre
garantido.

O que devo considerar ao escolher os têxteis?

Recomendamos remover as cortinas no inverno e guardá-las 
em local seco. Você pode ficar do lado de fora no verão se tiver 
certeza de que eles são bem ventilados. Eles são feitos de 
tecido para exteriores de alta qualidade.

Posso deixar meus móveis de jardim sob a pérgula no 
inverno?
Sim, mas recomendamos o uso de uma capa protetora. No 
entanto, a chuva pode penetrar de lado e o frio faz o resto.

Como devo cuidar da pérgula?
Não existem instruções especiais de manutenção ou cuidados. 
De vez em quando, lubrifique as peças móveis por segurança. 
Elimine riscos ou cubra-os com tinta de retoque para evitar 
danos consequentes após a montagem. No inverno, não 
recomendamos operá-lo quando está extremamente frio.

Existem instruções de operação importantes?
Preste atenção às perguntas mais frequentes aqui e preste 
atenção à correta construção e ao uso seguro.

O que devo observar ao instalar os extras motorizados e as 
venezianas?
Siga as instruções de operação detalhadamente e assista aos 
vídeos em nosso site várias vezes. Então deve funcionar. 
Imprima as instruções de operação. É possível que certos 
extras não sejam explicitamente mencionados nas instruções 
de montagem ou mostrados nos vídeos. Se você tiver alguma 
dúvida, ligue para nós. É bastante autoexplicativo.

Onde posso relatar reclamações?

A qualquer momento com nosso apoio. Entraremos em 
contato com você rapidamente.

PERGUNTAS SOBRE ENTREGA
Quanto tempo leva a entrega?
Após o período de retirada de 14 dias e o depósito ter sido 
feito, a pérgula irá irrevogavelmente entrar em produção

dado. Ele será entregue após aproximadamente 15-18 semanas.

Serei informado sobre o andamento da produção?
sim. Fotos de certos marcos na produção são mostradas com 
prazer na conta do cliente ou por e-mail. Por exemplo. Você 
receberá as fotos assim que a pérgula for construída em seu 
estado de alumínio bruto e for testada antes da pintura a pó. 
Estamos até trabalhando em vídeos que queremos 
disponibilizar. Em seguida, você receberá as fotos embaladas 
para que possa avaliar melhor a entrega.



A entrega é gratuita?
Sim, a entrega é gratuita. Descarregando no endereço na 
medida do acesso possível. Observe o peso da pérgula na 
superfície de armazenamento e proteja-a da chuva.

Danos na entrega, o que fazer?
Se a entrega apresentar danos de transporte visíveis, tire fotos 
e anote o protocolo de transferência com a transportadora e 
envie-nos um email.

O que acontece se as peças chegarem danificadas?
Tentaremos encontrar uma solução rapidamente. Envie-nos 
fotos e faremos o nosso melhor para providenciar uma 
substituição. Uma vez que se trata de pérgulas, telhados de 
pátio e telhados de ripas feitos à medida, uma troca ou uma 
entrega de substituição pode, infelizmente, demorar até 18 
semanas. Como regra, no entanto, não há danos na entrega e 
nenhuma peça essencial foi perdida até o momento. Podemos 
entregar peças pequenas e padrão com mais rapidez. As peças 
feitas sob medida demoram mais. No entanto, os parafusos 
podem ser comprados em qualquer loja de ferragens a 
qualquer momento. É um produto de aço inoxidável 
padronizado.

O prazo de entrega pode ser atrasado?
Sim, em casos excepcionais entraremos em contato em tempo 
hábil.

Quanto tempo leva para entrega após o pedido?
Aprox. 15-18 semanas.

Serei contactado antes da entrega?
sim. Estamos sempre em contato e você receberá a data de 
entrega da transportadora e será chamado.

A pérgula será transportada até o local de instalação?
Não. Ele será entregue na medida do possível no endereço de 
entrega por caminhão.

Como a pérgula é descarregada?
Por padrão, você faz o download. Se não puderem, você deve 
informar explicitamente ao despachante para que ele saiba 
que precisa descarregar o produto. O caminhão que ele envia 
pode ser decisivo. Por favor, fale quando ligar.

A embalagem pode molhar se eu não puder armazenar a 
entrega de forma impermeável antes de ser montada?

A caixa de madeira e as peças podem suportar um pouco de 
água. Mas proteja os produtos da umidade e da chuva e 
cubra-os com uma lona,   se necessário. As peças elétricas não 
devem ser molhadas ou úmidas antes da instalação.

A entrega pode ser elevada com um guindaste para, por 
exemplo, para ser usado em um terraço?

Sim, mas você mesmo deve fazer o pedido do guindaste. Não 
assumimos qualquer responsabilidade por transporte 
posterior ou localização exata.

PERGUNTAS SOBRE A MONTAGEM
Preciso de conhecimento técnico especial para 
automontagem?
Não, mas você deve ter pelo menos um bom artesão na equipe de 
construção. É bastante autoexplicativo, mas algumas habilidades 
técnicas devem ser observadas, principalmente quando se trata de 
eletricidade, fundação e alinhamento. Depois que isso for 
resolvido, pode ser feito muito rapidamente. Você deve planejar 
pelo menos 2 dias de montagem completa.

O que devo considerar antes da entrega e me preparar para 
a montagem?

Você deve preparar uma base à prova de gelo e tempestades em 
Libra e tomar precauções para a conexão de energia 
(recomendamos um alto nível de proteção, de preferência uma 
linha de energia com pelo menos 16 amperes), bem como 
proteção de aterramento / raios. Além disso, você precisa de pelo 
menos 4 ajudantes de montagem tecnicamente competentes com 
pelo menos 2 escadas de pé, melhor também um andaime móvel, 
para grandes projetos. Você precisa de boas ferramentas (chave 
de fenda sem fio, várias chaves, martelo, prumo, nível de bolha, 
broca de martelo para fixar a base, possivelmente uma 
rebarbadora com disco de corte de metal (Flex), caso sejam 
necessários pequenos ajustes, silicone e a pistola associada) . É 
melhor construí-lo com espaço suficiente para que você possa 
posicionar bem as peças. Não é difícil de configurar, mas você 
deve ler as descrições com atenção e ligar se tiver dificuldades. 
Com centenas de projetos, a estrutura sempre funcionou muito 
bem até agora. É importante seguir nossos conselhos e lê-los com 
atenção.

Existe algum risco de lesão?
Cuide de seus filhos durante a montagem e operação e 
certifique-se de que eles sejam usados   corretamente. 
Cuidado: Risco de esmagamento com as partes móveis e risco 
de queimaduras com os aquecedores. Sempre trabalhe de 
acordo com o plano e observe as perguntas frequentes e 
assista aos vídeos antes de configurar.

Por que você não oferece uma estrutura?
my-pergola24.com comercializa veículos motorizados em 

grande escala alumínio Pergolas, Pavilhões,
Telhados do Louvre e telhados de pátio. Temos equipes 
técnicas que revisam os projetos e são experientes em 
tecnologia Equipe de vendas. porém
não temos artesãos. No entanto, podemos recomendar 
empresas por meio de nossa rede de parceiros que você pode 
comissionar separadamente. No entanto, não assumimos 
qualquer responsabilidade por trabalhos de construção.



O que eu faço se não confiar em mim mesma para me 
desenvolver?
Então é melhor consultar um profissional e contratar um 
artesão para fazer isso. Mostre a ele as instruções e vídeos - é 
bastante autoexplicativo e rápido de resolver. As peças são em 
grande parte pré-montadas.

Posso dar errado com a configuração?
Nada que não possa ser corrigido. No entanto, é importante 
que você siga as instruções cuidadosamente e se prepare bem. 
Isso pode ser bem feito.

E se as peças de metal apresentarem riscos de construção?

Pegue uma caneta de retoque com a cor RAL correta e cubra os 
arranhões.

Quanto espaço preciso para a montagem?
O local da pérgula e aprox. novamente a superfície para que 
você possa se mover e posicionar as peças.

PERGUNTAS TÉCNICAS SOBRE
PRODUTOS
Qual alumínio é usado?
Os produtos de my-pergola24.com são construídos com 

alumínio de alta qualidade 6005-T5 (nomes alternativos da 

liga: UNS A96005; ISO AlSiMg; Alumínio 6005-T5; AA6005-T5; 

Al6005-T5) com uma espessura de parede de 3mm. Isso 

alcança alta qualidade, resistência e durabilidade. Todas as 

peças de suporte de carga, incluindo as lâminas com uma 

espessura de parede de 3 mm. Tenha cuidado ao comparar: 

as lojas de bricolagem vendem pérgulas baratas, telhados 

lamelares e de pátio, geralmente com 2 mm de espessura. 

O comércio especializado conta com 3 mm e, portanto, 

atinge maior rigidez e capacidades de carga, que são muito 

importantes, especialmente em regiões onde também há 

condições de inverno alpino. As partes laterais têm 2,2 mm 

em my-pergola24.com

Espessura da parede construída. Todas as peças são revestidas 
a pó e à prova de ferrugem. Peças pequenas e parafusos em 
aço inoxidável (alta qualidade) Se a carga da neve for reforçada, 
as lâminas são reforçadas com aço galvanizado.

Qual motor está instalado?
O motor para o movimento das venezianas é feito de aço 
inoxidável estanque e aciona as venezianas com 300 N, é 
projetado para uma vida útil de pelo menos 10 anos.

A parte elétrica é segura?
Sim - 70% é pré-instalado de acordo com as especificações em 
conformidade com a UE e é aprovado pela CE.

A pérgula pode enferrujar?
Na maioria das vezes, são usados   alumínio e aço inoxidável, e 
certos componentes são protegidos contra corrosão Roubaram. 
Se danificado, pode ocorrer ferrugem aqui.

O que significa reforço de carga de neve?
A pérgula ou telhado lamelar carrega aproximadamente 180 kg 
de neve por m2. Isso depende da extensão das lamelas. A cada 
4,5 m, há um posto adicional em nossos modelos para 
proteger a carga. Se você escolher o reforço de carga de neve, 
o reforço de aço das venezianas aumenta a carga para 250 kg
por m2. Isso corresponde a aproximadamente 1 m3 de neve.
No entanto, é necessário que as venezianas sejam abertas no
inverno, antes de fortes nevões e que não haja riscos. No uso
comercial, um engenheiro estrutural deve ser consultado no
planejamento do projeto e devemos alertar contra o fato de
que as pessoas fiquem sob a pérgula quando está nevando.
Limpe a neve do telhado e não corra nenhum risco
desnecessário, você não pode estimar o peso da neve que cai
em um dia. As venezianas devem ser abertas previamente. Em
qualquer caso, informe-se sobre a carga mínima de neve na
sua região / município antes de instalar a cobertura. Existem
requisitos mínimos por município, que são apresentados em
Newtons. 1.000 N é 102 kg. Com a pérgula de
my-pergola24.com você tem um bom padrão. também para
regiões de inverno. No entanto, em caso de nevasca
excepcional, a pérgula deve ser removida ou, o melhor de tudo,
aberta.

O que significa pó revestido?
O metal tem carga estática e atrai pó colorido. No processo de 
aquecimento, o pó escorre para a tinta e, assim, envolve o 
metal de forma permanente. É um processo muito resistente 
às intempéries.

Você precisa de uma licença de construção?
Normalmente não, mas depende do lugar em que você mora 
ou do tamanho da pérgula ou do telhado do terraço 
ou Telhados do Louvre, a elas
configurar. O tipo de fundação ou o local onde você a instalou 
ou a altura planejada podem tornar necessária uma licença de 
construção. É melhor perguntar sobre isso com sua autoridade 
responsável pelo prédio antes de fazer o pedido e esclarecer 
bem.

Quanto pesa uma pérgula?
Dependendo dos extras, aproximadamente 25-30 kg por m2. O 
configurador mostra o peso total. O produto final pode ser 
ligeiramente diferente. No entanto, não é relevante. Por exemplo, 
se você está em uma raça de telhado, certifique-se de que é seguro
e possibilidade estática para poder construí-lo com segurança.

Que base é necessária?
Lugares diferentes exigem fixações diferentes. A base deve ser 
à prova de gelo e equilibrada. Deve ser capaz de resistir a altas 
velocidades de vento. Teremos o maior prazer em aconselhá-lo 
se nos contactar.



Como a pérgula se comporta quando há vento?
Não subestime o poder do vento, da água e da neve. Portanto, 
fixe tudo bem e dê grande importância a isso aqui. 
Recomendamos abrir as venezianas quando houver vento para 
que o vento não tenha uma grande área de ataque.

Como as cortinas laterais se comportam com o vento?
Uma leve brisa não é problema. É até agradável usar as 
cortinas de enrolar para se proteger do sol e das brisas leves. 
As cortinas Zip podem ser danificadas por rajadas, vento e 
tempestades. Nunca desça ao vento.

A pérgula está totalmente montada?
Não - é um kit pronto, mas tem peças essenciais pré-instaladas. 
O sistema de drenagem da chuva ou os motores são, por 
exemplo. instalado, mas a pérgula deve ser montada e 
aparafusada. O sistema elétrico é pré-instalado, mas os 
consumidores devem estar conectados ao circuito, por isso 
recomendamos um eletricista. Se uma capa de chuva estiver 
faltando na conexão do telhado para que não pingue entre a 
parede e a coluna de alumínio, também recomendamos o uso 
de um encanador.

A que devo prestar atenção em termos de sistema elétrico se 
encomendei mais de 2 persianas laterais?
Em princípio, um circuito padrão com 16 amperes x 230 volts = 
3,7 kw é suficiente para operar as lâminas e no máximo 2 
persianas laterais. Se você quiser extras adicionais, como Se 
você configurou luz e aquecimento ou cortinas laterais 
adicionais, recomendamos a conexão a um circuito de alta 
tensão com pelo menos 16 Fusível ampere
e 6,4kw. O aquecimento, em particular, requer uma certa quantidade 
de eletricidade. Se houver mais de 2 aquecedores, um trifásico
Pode ser usado um cabo de 11,1 kw.

É necessária proteção contra raios?
Sim, recomendamos expressamente a conexão com proteção 
contra raios ou aterramento adequado.

A pérgula deve ser nivelada e em ângulos retos?

Sim, o alinhamento exato é muito importante para a 
construção e que a pérgula também vede bem o telhado.

O que devo considerar com a iluminação LED?
É muito importante que você não danifique ou torça os tubos 
de LED e a instalação da luz durante a montagem. Se uma 
mangueira dobrar, está quebrada. Uma entrega subsequente 
leva muito tempo porque são feitas sob medida. Além disso, 
não estique demais os LEDs ao instalá-los e apenas conecte-os 
em nosso sistema - não a qualquer outra fonte de teste atual.

O que devo considerar quando se trata de 
aquecimento?
Vendemos aquecedores infravermelhos de alta qualidade em 
conformidade com a UE, à prova de respingos. Isso fica muito 
quente. Não instale em áreas onde haja risco de queimaduras 
e tenha cuidado com as crianças. É importante deixá-los esfriar 
no final do processo de aquecimento. Uma capa não é 
necessária. Os aquecedores são operados com controle 
remoto. Certifique-se de que eles estejam ligados apenas 
quando você quiser. Caso contrário, custa energia 
desnecessariamente e também pode ser perigoso se eles 
forem ligados por dias ou semanas se forem usados   
continuamente por muito tempo. Lembre-se de que o 
aquecedor requer muita eletricidade e prenda-o bem em um 
circuito seguro que possa suportar as cargas. O aquecimento 
deve ser conectado a um circuito de força se você quiser uma 
operação segura de longo prazo. Existem até 2 por aquecedor 
radiante. 500 watts juntos. Se outras coisas estiverem 
conectadas ao circuito, um soquete normal pode em breve 
atingir o limite.

Qual conexão de energia devo fornecer?
Recomendamos corrente forte. Em princípio, porém, é suficiente 
um circuito normal de 230 V. Mais extras e se com aquecimento, 
deve ser uma corrente de alta tensão com pelo menos 6,4 kW de 
potência.

Eu preciso de um eletricista?
Sim, recomendamos.

Qual é a espessura da parede de alumínio nos postes, 
armações e ripas?
Partes de suporte de carga (postes, ripas, etc.) 3 mm - partes laterais não de 

suporte de carga 2,2 mm

Também posso configurar a pérgula como garagem ou 
telhado de pátio?
Isso é bom. Muitos são usados   como carports e são uma 
alternativa muito boa para carports convencionais. Mas preste 
atenção apenas à carga de neve em certas regiões.

Existem apenas opções retangulares ou também formatos 
especiais?
Formatos especiais podem ser solicitados a qualquer 
momento. 3-6 lados - como U ou outras formas especiais são 
possíveis. Envie-nos sempre esboços precisos.
A pérgula tem que ser aterrada?
Sim - recomendamos fortemente.

Existe um certificado ou relatório de teste para a parte 
elétrica?
O sistema elétrico possui um selo de aprovação CE, mas não há 
relatório de teste. Isso só pode ser feito por seu eletricista após 
a instalação.



A pérgula possui certificado TÜV?
Não, você mesmo teria que se inscrever no centro de teste 
após a montagem, pois a montagem adequada é crucial aqui. 
No setor comercial, a certificação TÜV é obrigatória e 
recomendamos antes de sua entrada em operação para os 
hóspedes.

Quão à prova de chuva é a pérgula?
A pérgula é à prova de chuva. Somente chuva forte e chuva 
lateral podem causar umidade. Se você escolher uma conexão 
de telhado, então você deve pedir ao encanador que instale um 
lençol de chuva entre a parede / pérgula / telhado do terraço 
de forma que ele se sobreponha e nenhuma água escorra pela 
parede.

O silicone está incluído para a vedação?
Não. Normalmente, você precisa de 1 tubo de silicone, 
adequado para uso externo, para vedar o canal de água da 
chuva após ter sido parafusado. Pense também na pistola, que 
também é necessária para isso.

Todos os parafusos e peças pequenas estão incluídos?
sim. Se algo estiver faltando, entre em contato conosco ou 
peça uma substituição na loja de ferragens se precisar 
rapidamente.

De que material são feitos os parafusos e as pequenas 
peças?

Normalmente feito de aço inoxidável.

PERGUNTAS SOBRE GARANTIA E 
GARANTIA
A quem posso contactar em caso de reclamação ou 
garantia ou casos de garantia?
Entre em contato com nossa linha direta de suporte ou escreva 
para support@my-pergola24.com. Nós nos esforçamos muito 
para garantir um alto nível de satisfação do cliente e você verá 
que levamos suas preocupações muito a sério e trabalhamos 
de forma orientada para a solução. No entanto, não aceitamos 
qualquer responsabilidade por danos causados   por 
montagem inadequada. Oferecemos os sistemas de veneziana 
do telhado do pátio da pérgula exclusivamente com montagem 
automática.

Por quanto tempo eu tenho garantia e garantia?
Em geral, damos garantia e garantia de 24 meses, desde que a 
montagem tenha sido realizada corretamente. Mas sabemos 
por experiência que peças como Aço inoxidável, alumínio e os 
motores alcançam maior durabilidade quando usados   
corretamente. Certos projetos do nosso fabricante estão em 
vigor há mais de 10 anos e ainda funcionam perfeitamente. Os 
motores também são construídos para serem à prova d'água e 
duráveis. Portanto, não deve haver problemas dentro da 
garantia de 24 meses.

Em caso afirmativo, escreva para nós imediatamente. 
Tentamos responder.

Quanto tempo leva uma reclamação ou reclamação de 
garantia?
Responderemos imediatamente. No entanto, a duração da solução 
depende do problema. Podemos assegurar-lhe que somos muito 
amigos do cliente e orientados para a solução.

Quanto custa algo assim do fornecedor regional de telhados 
para pátios?
Pérgula comparável, telhados lamelares, telhados de pátio
e edifícios motorizados do projeto Alutech estão começando a custar 
1.250 EUR por m2 incluindo IVA, excluindo construção. 
my-pergola24. com é mais barato devido à grande quantidade 
e estrutura enxuta da empresa e ao canal de vendas online e 
oferece produtos equivalentes a partir de 750-900 EUR prom2. 
incluindo IVA, excluindo construção dependendo do tamanho. 
Temos sobretaxas mais baixas e uma apresentação 
autoexplicativa baseada no configurador online.

O que devo fazer se causar danos a mim mesmo e tiver 
dificuldade para configurar?
Para arranhões, recomendamos obter uma caneta de retoque 
na cor RAL. Para danos maiores, recomendamos que você 
entre em contato conosco para que possamos discutir com 
você a solução mais adequada e econômica. Teremos prazer 
em ajudar, mas não podemos assumir qualquer garantia ou 
responsabilidade por montagem inadequada ou danos por 
terceiros.

O my-pergola24.com está bem seguro?
sim. Temos um nível muito alto de seguros de responsabilidade civil e 
proteção jurídica. Temos isso com base em um bom planejamento e 
qualidade, bem como um bom suporte
Nunca usei antes, mas temos a convicção de que é um 
investimento na nossa credibilidade e um importante ponto de 
venda para ter clientes satisfeitos. Vivemos da recomendação.

QUESTÕES GERAIS E
PERGUNTAS DE NEGOCIANTES

Posso vender os produtos como revendedor especializado?sim. 
Também trabalhamos com show home parks, feiras e 
distribuidores. Você é, por exemplo um jardineiro de inverno 
ou um vitrinista, um serralheiro ou um carpinteiro de telhados, 
etc., pode contactar-nos e assinar um contrato de distribuição 
connosco. Você recebe comissão da agência e pode abrir sua 
própria loja de revenda em nosso site e gerenciar seus clientes 
e planos nesta área.

Existe uma rede de concessionários que também vende os 
produtos?
sim. Temos empresas parceiras certificadas e também é possível 
que você já tenha visto os produtos my-pergola24.com com outros 
logotipos. Somos varejistas e atacadistas e também entregamos 
diretamente da fábrica para parceiros de renome. Em my-
pergola24.com, no entanto, os sistemas estão disponíveis apenas 
aqui na loja virtual.



Posso me inscrever para trabalhadores da construção 
civil na rede?
Não assumimos qualquer responsabilidade pela 
construção, mas teremos o maior prazer em estabelecer 
contactos. Se você deseja oferecer nosso sistema aos 
nossos clientes para instalação por sua própria conta e 
responsabilidade, entre em contato conosco. Nós o 
adicionaremos ao nosso banco de dados de contato se 
você nos provar que está qualificado para fazê-lo.

Por que o my-pergola24.com é tão barato?
Porque usamos uma organização apertada, cálculo, um 
grande número de itens e o canal de vendas online para 
repassar vantagens de preço.

Quem é o produtor dos sistemas?
Trabalhamos com um dos maiores especialistas mundiais 

da  Alutech para pérgulas elétricas motorizadas, telhados 

de pátio e telhados de ripas de alumínio
junto. Produzimos todos os projetos sob medida e somos 
muito especializados neste processo. my-pergola24.com é a 
plataforma de negociação da 2Mountain-Development GmbH, 
com sede em Hallein, Salzburg, Áustria. Neste endereço 
também pode vir ver pessoalmente as pérgulas e marcar uma 
consulta.

Onde fica o local de jurisdição de my-pergola24.com.
Em Hallein, Salzburg - Áustria com clientes corporativos e na sede 
do consumidor, dependendo das regulamentações nacionais de 
proteção ao consumidor.

Quais são as vantagens de fazer pedidos online?
Você tem opções de planejamento 24 horas por dia e 
informações de preço imediatas e pode fazer várias 
configurações autoexplicativas até tomar uma decisão. 
Também oferecemos amplo suporte e muitas informações 
online sobre o assunto de telhados de ripas de alumínio 
motorizado, pérgulas, telhados de pátio e garagem. Nosso 
preço e qualidade dos produtos são imbatíveis, assim como o 
parcelamento de 0% com 36 meses de crédito grátis.

Quem é o proprietário de my-pergola24.com?
2Mountain-Development GmbH, com sede no parque 
industrial Neualmerstrasse 37, 5400 Hallein - Estado de 
Salzburgo, na Áustria.

Responsável pelo conteúdo
my-pergola24.com - 2Mountain-Development GmbH


