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para a sua atividade de fabrico de terraços bioclimáticos, a 
certificação Bureau Veritas atesta que a sociedade Biossun foi 
avaliada e demonstrou a conformidade dos seus produtos com os 
requisitos do referencial: ORIGEM França GARANTIDA.
Números de certificação 6028275.

5 ANOS DE 
GARANTIA*
• Motorização
• Eletrónica

2 ANOS DE 
GARANTIA
• Iluminação

10 ANOS DE 
GARANTIA
• Colorimetria 

GARANTIESGARANTIES

Todos os componentes das nossas coberturas de terraço beneficiam 
de um controlo contínuo da lacagem térmica de alumínio para lhe 
garantir uma elevada qualidade de acabamento e proteção.

Obrigatória para todas as instalações em ambiente marinho, esta 
norma permite que as estruturas Biossun beneficiem da melhor 
proteção possível contra ataques ácidos e alcalinos.

Encontre-nos em
biossun.com

O seu distribuidor

*  Garantie 3 ans : para beneficiar de 5 anos de garantia (2 anos oferecidos pela Biossun), registe-se 
no seu espaço de cliente em biossun.com para ativar a sua extensão de garantia

 
Garantias válidas apenas sobre as pérgulas.



 SEJA BEM-VINDO
        À SUA BIO’SPHERE:

MIX&LIVE



MIX & DREAM
Escute os seus desejos, 
personalize a sua Bio’Sphere 
e dê um novo encanto ao 
seu dia-a-dia. Ofereça-se 
um momento singular no seu 
jardim. Rodeado por aqueles 
que ama, crie momentos 
mágicos de partilha, fora do 
tempo (e das intempéries)...

Mais do que um lugar, um 
destino excecional que o leva 
muito longe... até si.

MISTURE AS CORES E CRIE 
O SEU PRÓPRIO ESTILO! 
PODE PERSONALIZAR A SUA 
BIO’SPHERE
CONJUGANDO O MOBILIÁRIO 
FERMOB/VLAEMYNCK COM A 
PÉRGULA BIOSSUN COM QUE 
SONHA!



MIX & QUALITY
Descubra a complementaridade 
de materiais nobres, concebidos 
com uma excelente exigência
de qualidade.
Uma pérgula bioclimática
de classe premium com a 
assinatura de Biossun, um 
mobiliário Fermob/Vlaemynck 
reconhecido pela sua estética 
e a sua grande resistência ao 
tempo, belas cortinas...

A excelência como uma
palavra-chave.



MIX & STYLE
Combine as tendências e 
imagine um mundo déco na 
sua própria cada. Jogue com a 
tonalidade de cada elemento: a 
sua pérgula, cortinas, móveis...

Carta branca para a sua 
inspiração!



MIX & WAHOU
Deixe-se surpreender por este 
conceito exclusivo que irá vestir o 
seu espaço ao ar livre com total 
simplicidade.
Escolha, misture e descubra a 
decoração dos seus sonhos: 
no coração do seu jardim, a 
sua Bio’Sphere instalada pelas 
nossas equipas de especialistas.

Um conceito que realmente inclui 
tudo, até mesmo o serviço!



À MESA... ENTRE AMIGOS, 
PODE ESCOLHER

A MISTURA CERTA!



À MESA... ENTRE AMIGOS, 
PODE ESCOLHER

A MISTURA CERTA!





Em ilha de
4 postes 

Pérgula 
dimensões

3,25 x 3,25 m

Dimensões
80 x 143 x 74 cm 

Cores

Chapas Biossun 
branco puro

Varões
em inox

8 cortinas com lhós
2,32 x 1,60 m

Telecomando

Altura
sob trave 

2,50 m 

Coleção "Luxembourg"

Opcional: iluminaçaõ ( focos / stip leds ) - sensor de chuva

Cores

Dimensões
52 x 57 x 88 cm

Verbena  AmeixaLinho

Branco Puro AntraciteCinzento
Meta

Cinzento
Bege

Castanho 
Sépia

Chestnut Heather

Heather
Matizado

Nature
Cinzento

Graumel

Natural



Altura
sob trave

2,50 m 



Dimensões 
85 x 85 x 42 cm

Cores

Dimensões 
85 x 85 x 78 cm

Dimensões 
88,5x 98 x 78 cmColeção "Rivage"

Em ilha de
4 postes

Pérgula 
dimensões

 3,25 x 3,25 m

Chapas Biossun 
branco puro

Varões
em inox

Telecomando

Altura
sob trave

2,50 m 

Opcional: iluminaçaõ ( focos / stip leds ) - sensor de chuva

Dimensões 
85 x 85 x 29,5 cm

Cores
Branco Puro  AntraciteCinzento

Meta
Cinzento

Bege
Castanho 

Sépia

Branco Cinza Entrançado/Lagoa Azul

8 cortinas com ilhós
2,32 x 1,60 m

Chestnut Heather

Nature
Cinzento

Natural

Graumel Heather
Matizado


