
Inchideri Terase Cu Sticla 
Pergole Retractabile
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De ce Valedo?
Am inceput activitatea in 2011 , proiectand si producand impreuna cu 
partenerii nostri externi  sisteme glisante cu sticla ce isi au aplicatii atat in 
aria rezidentiala cat si comerciala! 
     In 2014 - am scos pe piata o solutie inovatoare de etansare intre 
panourile de sticla cu banda magentica.
      In 2015 am reproiectat sina inferioara a sistemelor glisante pentru  
terase avand cel mai mic prag de trecere de doar 2 cm si  rotunjit.
    In 2016 am adus  pe piata un sistem cu sticla automatizat, ce se 
transforma dintr-o balustrada intr-un perete antivant
     2017- Am inceput  o colaborare pentru pergolele retractabile si ne 
mandrim cu un produs unicat:  Valedo SmartRoof- o pergola cu acoperis 
retractabil format din panouri de aluminiu cu camera de aer. 
   Gândiți-vă la noi ca la echipa voastră de parteneri capabili să vă ofere 
suport și cunoștințe în domeniu. Vă veți bucura de sprijinul nostru pentru 
design-ul la care lucrați, ne conectăm cu arhitecții dumneavoastră de la 
primele etape ale proiectului  și ne facem timp pentru a înțelege intenția 
de proiectare și pentru a  rezolva orice problemă complexă , ca apoi să 
răspundem cu variante care pun în practică ideile.
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CONTENT :
4. Balcoane
6. Terase
8. Partitionari interioare
10. Pergole cu panouri de aluminiu
12. Pergole cu panza-drepte
14. Pergole cu panza- curbate
16. Pergole cu panza-Cupole
18. Balustrade- VertiGlass
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WONDERFULL VIEW

Faci parte din natura! Fara ferestre 
fixe, fara profile verticale, doar o 
senzatie infinita a casei tale ce se 
prelungeste in exterior!
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YOU WILL 
FEEL RIGHT AT HOME

Ai incredere in noi!  Castiga un aspect arhitectural imbunatatit prin inchiderea 
balconului cu sticla glisanta si pune accent si pe solutia practica de a deschide 
balconul in totalitate pe timpul verii.
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ELEGANT IN THE 
DETAILS

Bucura-te de ambele spatii! Un  spatiu  protejat de intemperii cand sistemele cu sticla sunt inchise! Sau gliseaza sticlele si invita-ti apropiatii sa  simta 
placerea exteriorului!
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LIVING OUTDOOR

Bucura-te de natura! Bucura-te de 
spatiul tau exterior! 
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Joaca-te cu sistemele glisante! Obtine un spatiu delimitat sau 
lasa-l total deschis pentru a obtine un spatiu cat mai larg .

ENJOY
YOUR DREAM

INTERIOR PARTITIONS
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MODERN SPACE

Fii fara bariere! Un acoperis ce se 
transforma in cateva secunde intr-un 
spatiu total deschis

ELEGANT DESIGN
FOR YOUR LIFE
Un acoperis pentru o viata! Valedo SmartRoof te va proteja de zapada din timpul iernii dar iti va 
oferi frumusetea cerului din timpul verii
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CUSTOMIZE YOUR LOOK
Ai o idee de spatiu exterior?!  Lasa-ti frau liber imaginatiei si obtine exact ce iti doresti!
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Emerald

Lumini LED

Saphire

Obtine un colt de umbra oriunde in gradina ta! 
Pergola Valedo  Emerald este total independenta si iti va 
oferi acel spatiu al tau asa cum ti-l doresti

Obtine un plus de eleganta folosind luminile 
LED ce pot fi actionate dintr-o simpla 
telecomanda. 

Un spatiu umbros in fata casei tale fara alti stalpi de sustinere, 
fara alte structuri fixate de podea!
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Elegant Design for Your Life
MODERN SPACES
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Elegant Design for Your Life
MODERN SPACES
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LUXURY OUTDOOR SPACES
Pergole retractabile curbate total independente

Elibereaza intreg acoperisul si obtine 
instantaneu senzatia de spatiu liber, 
iar daca e nevoie inchide-l in mai 
putin de 1 minut

   Pe ghidajele pergolei sunt canale deflectoare 
a apei,iar pe ambele laterale ale pergolei 
sistemul pluvial va prelua si drena intreaga 
apa de pe acoperis in coloanele de sustinere si 
mai departe spre podea fara alte jgheaburi sau 
burlane de scurgere.

 Pergola retractabila Pearl se monteaza 
independent de casa, asezata pe propriile 
coloane, acoperisul retractabil din panza se 
retrage dintr-o parte in alta eliberand spatiul 
in totalitate
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VertiGlass

 Sisteme Automatizate cu sticla!

Balustrada sau perete din sticla?

Valedo VertiGlass se comporta ca o balustrada de sticla 
cand panourile de sticla  sunt deschise sau ca un perete 
antivant cand  se inchid

For more info:
www.Valedo.ro
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Get In Touch
phone:  031 437 9882
mobile: 0751 625 967
email: contact@Valedo.ro
www.Valedo.ro


