Pergoshade QUBICA

Inspired by Greek Architecture
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QUBICA
ΣΚΙΑΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
INTENSIVE SHADING PERSONALITY

Ζήστε την μοναδική εμπειρία του να
απολαμβάνεις στιγμές χαλάρωσης και
ηρεμίας, με στυλ, σε έναν εντυπωσιακό
εξωτερικό χώρο, προστατευμένοι
πλήρως από όλα τα καιρικά φαινόμενα.
Live the unique experience of enjoying
moments of relaxation in a stylish outdoor
area, fully protected from all weather
conditions.
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ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
REFINED LUXURY
Η σχεδίαση του Pergoshade QUBICA, έχει
έντονη προσωπικότητα που σε μαγνητίζει από
την πρώτη ματιά.
Οι αυστηρές και συνάμα δυναμικές του γραμμές
αναδεικνύουν τον πολυτελή του χαρακτήρα και
καθηλώνουν το βλέμμα.
The design of Pergoshade QUBICA, has a
striking personality that magnetizes at first sight.
Its straight and dynamic lines give a modern look
and highlight its luxurious character.
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Οι λιτές γραμμές και οι καθαρές επιφάνειες, χαρακτηρίζουν την εμφάνιση του, με
τις έντονες γραμμώσεις που διατρέχουν το κέντρο της περιμετρικής μετώπης να
κυριαρχούν και να δίνουν ξεχωριστή ταυτότητα στο μοντέλο.

The sleek lines and clean surfaces characterize its appearance, while the sharp lines all
around the perimeter dominating and giving a unique identity to the model.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

DESIGN WITH DINSTINCTIVE IDENTITY.
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ΗΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ.
THE POWER OF CHOICE.
Το Pergoshade QUBICA σας εξασφαλίζει τη
δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα εντελώς ξεχωριστό
μοντέλο, το οποίο θα ταιριάζει στο προσωπικό σας
γούστο και θα εναρμονιστεί πλήρως με το χώρο σας,
χωρίς κανέναν συμβιβασμό. Εσείς, απλά επιλέξτε και
δώστε τον ξεχωριστό χαρακτήρα που θέλετε, για τη
απόλαυση ενός μοναδικού εξωτερικού χώρου.

The Pergoshade QUBICA provides you with the ability
to create a completely unique model, which will fit your
personal taste and will fully harmonize with
your space without any compromise.
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Χ ΡΩ ΜΑΤ Ι ΣΜ Ο Ι Α ΛΟΥΜ Ι Ν Ι ΟΥ
C O LO R F R A M ES

ΥΦΑΣ ΜΑΤΑ
FABR ICS

άµεσα διαθέσιµα
in production

κατόπιν παραγγελίας
under request

COLLECTION
Opatex Pro - Way
EXTERNAL SIDE - INTERNAL SIDE

Starlight

Alaska White

WHITE OUT / WHITE IN (LIN)
ΛΕΥΚΟ / ΛΕΥΚΟ (ΣΑΓΡΕ)

IVORY OUT / IVORY IN (LIN)
ΚΡΕΜ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

BORDEAUX OUT / IVORY IN (LIN)
ΜΠΟΡΝΤΟ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

GREEN OUT / IVORY IN (LIN)
ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

TAUPE OUT / IVORY IN (LIN)
ΜΟΚΑ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

GREY OUT / IVORY IN (LIN)
ΓΚΡΙ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

GREY OUT / LIGHT GREY IN (LIN)
ΓΚΡΙ / ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ (ΣΑΓΡΕ)

CHARCOAL GREY OUT / IVORY IN (LIN)
ΑΝΘΡΑΚΙ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

BLACK OUT / BLACK IN (CARBON)
ΜΑΥΡΟ / ΜΑΥΡΟ (CARBON)

IVORY OUT / IVORY IN (GLOSSY)
ΚΡΕΜ / ΚΡΕΜ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ)

GREY OUT / GREY IN (GLOSSY)
ΓΚΡΙ / ΓΚΡΙ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ)

Mercury Gray
Starlight

Cobalti

Sand White

Polar Silver
Silver Fir

Sunblock

Red Pine

Cappuccino beige

WHITE OUT / WHITE IN (GLOSSY)
ΛΕΥΚΟ / ΛΕΥΚΟ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ)

Space Gray
RAL options

Cocoa Brown
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Night Black

Sunblock Lin

WHITE OUT / WHITE IN (LIN)
ΛΕΥΚΟ / ΛΕΥΚΟ (ΣΑΓΡΕ)

IVORY OUT / IVORY IN (LIN)
ΚΡΕΜ / ΚΡΕΜ (ΣΑΓΡΕ)

GREY OUT / GREY IN (LIN)
ΓΚΡΙ / ΓΚΡΙ (ΣΑΓΡΕ)
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ΑΞ Ε Σ ΟΥΑ Ρ
ACCE SSORIES

Smoove 1 A/M IO
with a selection of frame

Situo 1 - Pure IO

Σ ΥΣ ΤΗ ΜΑ ΦΩΤΙΣ ΜΟΥ “LED EYE”
LED LIGH TING SYSTEM “EYE R AY”

Sensor Eolis Wirefree IO

Sensor Sunis Wirefree II IO

Η ολοκληρωμένη σειρά λύσεων
της Somfy εξασφαλίζει ότι όλα τα
συστήματα ελέγχονται αποτελεσματικά, τόσο σε επαγγελματικές
κατασκευές όσο και για οικιακή χρήση, μεγιστοποιώντας την απόδοση,
την εξοικονόμηση ενέργειας και την
άνεση.

Somfy’ s complete range of solutions
ensures that all systems are effectively
controlled, both in professional and
home use, maximizing performance,
energy savings and comfort.

Κύρια χαρακτηριστικά:

Main characteristics:

• Αντοχή στο χρόνο

• Durability

• Ομαλή λειτουργία

• Smooth operation

• Κομψός σχεδιασμός

• Elegant design

• Μειωμένα επίπεδα θορύβου

• Reduced noise level

• Αντίληψη εμποδίου

• Obstacle perception

• Συνδυασμός χειροκίνηση

• Combination with hand operation

Το σύστημα φωτισμού “LED EYE”, με την λιτή και κομψή του εμφάνιση, έρχεται να
ολοκληρώσει την χρηστικότητα της σειράς Pergoshade, χαρίζοντας επαρκή και
ποιοτικό φωτισμό και προσφέροντας την ιδανική ατμόσφαιρα στον εξωτερικό σας
χώρο. Διατίθεται με επιλογή “θερμού” ή ψυχρού” φωτός και με δυνατότητα dimming.
The “LED EYE” Lighting System, with its sleek and stylish look, completes the usability
of the Pergoshade series, providing sufficient quality lighting and offering the ideal
atmosphere in your outdoor area. Available in “yellow” or “white” colour light and
dimming option.
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PE R G OSYSTE M®

CONFIGURATIONS
QUBICA

• Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της
εταιρείας εναρμονίζεται με το πρότυπο ISO
9001:2008, το πιο αναγνωρισμένο και ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο στον κόσμο.
Πιστοποιημένο από τον οίκο SWISS Approval.

Max Width 5,50m
Max Projection 5,50m

•The company’s quality management system complies with
the ISO 9001:2008 standard, the most well-known and
used certification for quality management systems in the
world. Certificated by SWISS Approval.

•Τα προϊόντα miba ξεχωρίζουν για την εργονομία, την αισθητική,

550

την απαράμιλλη ποιότητά τους. Χαρακτηρίζονται από μοναδικό σειριακό αριθμό και συνοδεύονται με ταυτότητα γνησιότητας ολογράμματος.
• Miba products are known for the ergonomy, safety and
unique quality. The are characterized by a unique serial
number and identified by a 3D brand hologram mark.

m

550 c

cm

QUBICA

TECHNICAL OPTIONS - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

QUBICA

4 COLUMNS
max 5.5 x 5.5m

550 c

m

1100 cm

MATERIALS & COLOURS
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΙΣ ΤΟΠ ΟΙΗ ΣΕΙΣ
C E RTIF ICAT IONS

Maximim measures
Μέγιστες διαστάσεις
StandardColumn Height
Ύψος κολώνας
Column dimensions
Διαστάσεις κολώνας

5.5 x 5.5 m
250 cm
130 x 130 cm

Beam height
Ύψος στηθαίου

350 cm

Conﬁgurations
Διαμορφώσεις

self
standing

Movement
Κίνηση

manual, standard motor,
RTS motor, IO
motor

Fabric options
Τύποι πλαστικού

standard tension
fabric

Required fall height
Απαιτούμενη κλίση

-

Integrated rain gutter
Ενσωματωμένη
υδρορροή

√

Remote control
Τηλεχειριστήριο

RTS or IO

Materials
Υλικά

aluminium
αλουμίνιο

Fabric Type
Είδος πλαστικού

Dickson
Sunblock

Frame Colours
(in production)
Χρωματισμοί Αλουμινίου
(άμεσα διαθέσιμα)

Ammos
collection
(see page 150)

Frame Colours
(upon request)
Χρωματισμοί Αλουμινίου
(κατόπιν παραγγελίας)

Ral options

Screws and nuts
Βίδες και παξιμάδια

Stainless
steel
Ανοξείδωτο
ατσάλι

CONFIGURATIONS
QUBICA

max dimension
5.50 x 5.50m

max dimension
5.50 x 7.00m

max dimension
5.50 x 11.00m

Note: (1) The calculation of the price the
Qubica additional module, is always the
smallest dimension. (2) We recommend
that each module has its own motor.

Pergoshade by

miba

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / AUTHORISED DEALER

max dimension
11.00 x 5.50m
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max dimension
11.00 x 11.00m

email: miba@miba.gr

