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PERGOLE 
RETRACTABILE



AMENAJEAZĂ 
O TERASĂ DE VIS!
POTRIVITĂ PENTRU ORICE ANOTIMP

Cum ar fi să te poți relaxa pe terasa ta indiferent de vremea de 
afară? Sau să poți oferi clienților locației tale un spațiu 

confortabil, elegant și sigur unde să se deconecteze de stresul 
de zi cu zi...

Amenajează împreună cu echipa Sun Leader spațiul ideal de 
relaxare.

 
Regândește utilitatea terasei tale!



CUPRINS

PERGOLE BIOCLIMATICE

PERGOLE CU MEMBRANĂ PVC

Pergola Flat
Pergola Spline
Pergola Vault
Pergole City
Pergole Harmony

ÎNCHIDERI LATERALE

Sisteme sticlă Panorama
Sisteme sticlă Sliding
Folie transparentă

ACCESORII TERASE

Mobilier exterior
Decking
Încălzitoare externe

GLASS ROOF

DESPRE NOI

SISTEME DE UMBRIRE
Umbrire verticală Zipscreen
Umbrire orizontală Skyscreen



DESPRE NOI
SUN LEADER

sunleader.ro

Echipa Sun Leader îți aduce o nouă
perspectivă asupra amenajării terasei
tale de acasă sau de la restaurant. 
Îți propunem soluții de acoperire
eficiente și elegante, variante multiple
de închidere laterală și alte accesorii
care să-ți facă terasa confortabilă în
orice anotimp.
Află despre pergole retractabile
automatizate, sisteme de sticlă
glisantă sau ghilotină, decking,
sisteme de umbrire sau mobilier
pentru terase, direct de la specialiști! 

Fă-ți viața mai ușoară, mai relaxantă și
mai confortabilă, cu Sun Leader!

Prin angajamentul nostru la calitate, inovație și respect atât pentru oameni
cât și pentru natură, dorim să ne depășim așteptările și să fim răsplătiți prin
satisfacția clienților noștri. 



Îți punem la dispoziție o echipă de oameni pasionați și profesioniști, produse,
servicii și accesorii personalizate astfel încât să construim împreună terasa
visurilor tale. 



DE CE SĂ COLABORĂM?
SUN LEADER

sunleader.ro

Consultanță gratuită 
de la specialiști și 

ingineri

Ofertare rapidă, în 
mai puțin de 5 

minute

Deplasări gratuite 
la fața locului, 
demonstrații

Livrare și montaj 
incluse în prețul 

propus

Produse și servicii 
de calitate, 

personalizate

Timp de răspuns 
foarte scurt și 

concis

Montaj rapid și 
profesionist



Proiecte diverse, atât 
rezidențiale cât și 

HoReCa/comerciale

Mentenanță și 
revizii anuale, și la 

cerere/nevoie

Randări gratuite și 
proiectare tehnică 

de specialitate



CU LAMELE 

Construite cu acoperiș din lamele de
aluminiu ce se rotesc și retrag, sunt
ideale pentru terase rezidențiale și
HoReCa la munte sau în zone cu
condiții meteo intense.

Modalități de instalare: 
- cu prindere de perete
- cu structură independentă
- cu tiranți 
- pe o structură existentă

PERGOLE BIOCLIMATICE
sunleader.ro

Control
automatizat, cu

telecomandă sau
aplicație mobilă

 

Lamele de aluminiu
rotative și

retractabile,
rezistente la zăpadă

Structură de
aluminiu cu

scurgere integrată,
în orice RAL

Iluminare LED,
dimmer, sisteme

audio și alte
accesorii

Garanție 
5 ani

Izolare
termică



Restaurant Pescăruș, Herăstrău





Dimensiuni maxime admise per modul: 8 x 4,5 m



PVC

PERGOLE CU MEMBRANĂ
sunleader.ro

Pergole retractabile electrice realizate
cu structură de aluminiu extrudat
vopsit în câmp electrostatic și
membrană PVC. Au acoperișul înclinat
cu căpriori curbați sau drepți și sunt
adaptabile oricărui design de terasă.

Se pot instala:
- cu prindere de perete
- cu structură independentă
- cu tiranți 

Control
automatizat, cu

telecomandă sau
aplicație mobilă

 

Membrană 
impermeabilă în 
triplu strat, cu 

inserție de carbon

Structură de
aluminiu cu

scurgere integrată,
în orice RAL

Iluminare LED,
dimmer, sisteme

audio și alte
accesorii

Garanție 
30 de ani

Protecție
UV



Wonder Bistro&Bar, Cluj-Napoca



MEMBRANĂ PVC

PERGOLE FLAT
sunleader.ro

Gama de pergole Flat îți oferă pergole
cu acoperiș retractabil înclinat, cu
căpriorii drepți.

Construite să protejeze terasele de
soare arzător, vânt, ploaie sau
grindină, aceste pergole înlocuiesc cu
succes soluțiile provizorii de acoperire
a teraselor.

Garanție 
30 de ani

Protecție
UV

Acoperiș înclinat
drept

Rezistență
15 cm zăpadă

Dimensiuni maxime admise per modul: 10 x 13 m



Proiect rezidențial, Botoșani



MEMBRANĂ PVC

PERGOLE SPLINE
sunleader.ro

Gama de pergole Spline îți oferă
pergole cu acoperiș retractabil înclinat,
cu căpriorii curbați.

Datorită curburii acoperișului, aceste
pergole aduc rezistență mai mare la
zăpadă, mai multă eleganță și noblețe
pentru terasa ta.

Acoperiș înclinat
curbat

Garanție 
30 de ani

Protecție
UV

Rezistență
20 cm zăpadă

Dimensiuni maxime admise per modul: 11 x 13 m



Restaurant Vatra Regală, Predeal



MEMBRANĂ PVC

PERGOLE VAULT
sunleader.ro

Pergolele de tip Vault sunt cele mai
comune alegeri pentru terasele de
evenimente, restaurante sau hoteluri
cu dimensiuni potrivite. 

Structura independentă, forma curbată
și aspectul echilibrat avantajează
construirea de la zero a teraselor și
transformarea lor în spații de sine
stătătoare complete.

Garanție 
30 de ani

Protecție
UV

Structură 
independentă curbată

Rezistență
25 cm zăpadă

Dimensiuni maxime admise per modul: 11 x 13 m



Hotel Balada, Suceava



MEMBRANĂ PVC

PERGOLE CITY
sunleader.ro

Poartă și denumirea de pergole în 
consolă, iar modelele City sunt ideale 
pentru terasele mici sau terasele la 
oraș.

Prinderea se realizează de un perete 
de sprijin, iar stâlpii clasici sunt înlocuiți 
de tiranți cu prindere superioară.

Garanție 
30 de ani

Protecție
UV

Tiranți 
de prindere

Protecție la soare
și ploaie

Dimensiuni maxime admise per modul: 5 x 13 m



Proiect rezidențial, Bistrița Năsăud



MEMBRANĂ PVC

PERGOLE HARMONY
sunleader.ro

Sunt ideale pentru terase 
independente de dimensiuni mari și 
evenimente în aer liber. 

Acoperișul în două ape permite 
deschiderea membranei spre coamă, 
și acoperirea unor suprafețe de până 
la 22 m lățime.

Garanție 
30 de ani

Protecție
UV

Structură
independentă

Protecție All
Seasons

max. 20 x 13 m

max. 22 x 13 m



Complex Wonderland, Cluj-Napoca





Conacul Albert, Brașov



ACOPERIȘ DE STICLĂ

GLASS ROOF
sunleader.ro

Format din structură de aluminiu și 
sisteme cu sticlă fixă, acest Glass Roof 
este ideal pentru terase de dimensiuni 
mici, Wintergarden și căi de acces.

Se pot închide cu sticlă glisantă sau 
fixă în lateral și aduc mai multă lumină 
și căldură pe terasă.

Structură de
aluminiu cu

scurgere integrată,
în orice RAL

Panouri de sticlă 
cu dimensiuni 

maxime
3500 x 700 mm

Garanție 
5 ani

Sticlă opacă
 sau 

transparentă





SISTEME PANORAMA

ÎNCHIDERI LATERALE
sunleader.ro

Practice și comode, cu control facil prin 
telecomandă sau aplicație mobilă, 
sistemele Panorama aduc mai multă 
protecție și confort termic teraselor.

Sisteme unice în România cu glisare 
pe verticală, sunt alegerea perfectă 
pentru restaurante, locații de 
evenimente sau o terasă chic acasă.

Panouri de sticlă 
cu profile de 

aluminiu, glisare 
sus-jos

Garanție 
5 ani

Sticlă opacă
 sau 

transparentă

Panorama tip 
Trecere

Panorama tip 
Balustradă

Control
automatizat, cu

telecomandă sau
aplicație mobilă

 



Domeniile Jidvei, Castel Bethlen Haller



SISTEME SLIDING

ÎNCHIDERI LATERALE
sunleader.ro

Realizate cu panouri verticale de sticlă 
care se glisează manual, sistemele 
Sliding sunt cele mai comune închideri 
laterale. 

Sunt potrivite atât pentru terasele 
rezidențiale cât și pentru restaurante 
sau terase de evenimente și sunt 
foarte ușor de manevrat.

Panouri de sticlă 
cu profile de 

aluminiu, glisare 
stânga-dreapta

Garanție 
5 ani

Sticlă opacă
 sau 

transparentă

Sisteme cu glisare 
manuală

 



Proiect rezidențial, București





Randare Sun Leader



FOLIE TRANSPARENTĂ ZIP

ÎNCHIDERI LATERALE
sunleader.ro

Sistemele de tip Zipscreen transparent 
sunt soluția perfectă dacă nu dorești 
să închizi terasa cu sticlă, ai nevoie de 
lumină însă dorești protecție împotriva 
vântului.

Sunt sisteme electrice cu material PVC 
și folie transparentă ce se pot 
personaliza așa cum ai nevoie.

Dimensiuni maxime sistem: 
4 m înălțime x 3 m lățime

Material PVC 
cu perforații sau 

plin

Material 
transparent 
customizat

Protecție standard
la vânt

Control
automatizat, cu

telecomandă sau
aplicație mobilă

 



Proiect rezidențial, București



ZIPSCREEN

SISTEME DE UMBRIRE
sunleader.ro

Create pentru a aduce mai multă 
intimitate și protecție față de soare, 
sistemele tip Zipscreen funcționează 
ca un ecran protector.

Se acționează electric și sunt extrem 
de utile pentru: 
- ferestre
- foișoare 
- terase

Material PVC 
cu perforații sau 

plin

Paletă largă de 
culori pentru 

profile și 
material

Filtru 
împotriva razelor 

UV

Control
automatizat, cu

telecomandă sau
aplicație mobilă

 

Dimensiuni maxime sistem: 
5 m înălțime x 4 m lățime





SKYSCREEN

SISTEME DE UMBRIRE
sunleader.ro

În cazul teraselor acoperite cu sticlă, 
sistemele tip Skyscreen sunt absolut 
necesare pentru umbrire. 

Se pot instala în exteriorul sau 
interiorul acoperișului de sticlă și sunt 
acționate electric. 

Material PVC 
cu perforații sau 

plin

Paletă largă de 
culori pentru 

profile și 
material

Filtru 
împotriva razelor 

UV

Control
automatizat, cu

telecomandă sau
aplicație mobilă

 

Dimensiuni maxime sistem: 
3 m înălțime x 5 m lățime





MOBILIER DIN RATTAN

ACCESORII TERASE
sunleader.ro

Terasele moderne au nevoie și de 
mobilier modern și elegant. Piesele din 
rattan sintetic acoperă toate nevoile pe 
care le are o terasă.

Calitatea acestui tip de mobilier oferă 
longevitate spațiului tău exterior.

Design atractiv și 
adaptabil, 
eleganță

Gamă largă de 
culori și 
accesorii

Confort și 
flexibilitate

Piese de mobilier 
ușoare și 
compacte

Curățare și 
întreținere 

facilă

Rezistență la 
umiditate și 

temperaturi înalte





DECKING EXTERIOR

ACCESORII TERASE
sunleader.ro

Realizat din lemn compozit (65% lemn 
reciclat + 35% polimeri), perfect 
pentru zone cu umiditate ridicată.

Rezistent la 
așchiere și 
crăpături

Culori vii, 
rezistente la 
decolorare

Aderență ridicată, 
plăci 

antiderapante

Ecologic, 
realizat din 

lemn reciclat

Rezistență la 
umiditate și 

temperaturi înalte

DECK WPC

Lemn termotratat de frasin sau pin 
elegant și 100% natural.

DECK LEMN TERMOTRATAT

Curățare și 
întreținere 

facilă





ÎNCĂLZITOARE TERASE

ACCESORII TERASE
sunleader.ro

Instalare facilă Acoperă 
aproximativ 14 

m pătrați

Potrivite pentru
spații interioare și 

exterioare

Încălzire 
eficientă și 
uniformă

Control de la 
distanță prin 
telecomandă

Sigure și 
nepoluante

Panourile radiante pentru încălzirea 
teraselor funcționează cu infraroșu și 
sunt eficiente atât la interior cât și la 
exterior. 

Necesarul de încălzitoare se realizează 
în funcție de suprafața spațiului și alte
detalii.







AMENAJEAZĂ 
O TERASĂ DE VIS!

POTRIVITĂ PENTRU ORICE ANOTIMP

Wonder Bistro&Bar, Cluj-Napoca



Pergole bioclimatice
Pergole cu membrană PVC

Acoperiș de sticlă
Închideri cu sticlă glisantă

Mobilier terase
Sisteme de umbrire Zipscreen

sunleader.ro info@sunleader.ro 0770 444 888

PARTENERUL TĂU MODERN ÎN AMENAJAREA TERASEI


