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SERVIÇO ASSEGURADO
SALA CONFORTÁVEL
ESTABELECIMENTO AO QUAL SE REGRESSA
LUGAR DE QUE SE FALA
LOCAL QUE SE RECOMENDATERRAÇOS BIOCLIMÁTICOS BIOSSUN
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NA VIDA DE NUM ESTABELECIMENTO EXISTEM MUITOS BONS MOMENTOS,

Quando criamos Biossun em 2009, tínhamos como ambição estar na origem 
dos mais belos ambientes ao ar livre. Jardins secretos em terraços privados, 
as nossas pérgulas bioclimáticas invadiram pouco a pouco lindas residências 
e conquistaram os corações dos seus proprietários.
Revigorados com estas primeiras experiências e animados por uma forte 
cultura de inovação, abrimos gradualmente as portas dos melhores hotéis e 
restaurantes de França que desejam desenvolver uma arte de viver ao ar livre 
à altura das suas necessidades profissionais.

MAS APENAS
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1 TERRAÇO BIOCLIMÁTICO BIOSSUN

Totalmente empenhada nesta nova aventura, a Biossun foi organizada e estruturada 
para ser capaz de responder a este novo desafio. Assim, estabelecemos uma Direção de 
Grandes Projetos que nos permitiu equipar até hoje mais de 500 estabelecimentos em 
França e no estrangeiro. Portanto, muito mais do que uma simples criação de terraços, as 
pérgulas bioclimáticas Biossun são para si a oportunidade de otimizar o exterior do seu 
estabelecimento ao longo do ano, garantindo sempre a calma e bem-estar para os seus 
clientes.

Fréféric Foretti
Presidente diretor geral

06 SOPHIA  
COUNTRY CLUB

MAS APENAS



1 ATMOSFERA INIGUALÁVEL

CRIAR 
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Um terraço bioclimático é a imagem de um plano bem conseguido. 
Tem tudo a ver com equilíbrio entre a criação, know-how e visual. 
Fruto de uma experiência única, cada terraço bioclimático Biossun 
é o resultado de uma alquimia que envolve pesquisa, tecnologia e 
design. Um know-how inigualável que permite conciliar arquitetura, 
conforto dos seus utilizadores e excelentes condições de regulação 
climática em cada local. Equipadas com lâminas motorizadas em 
formato S e orientáveis até 176°, as nossas pérgulas desenvolvem 
uma ventilação natural como nenhuma outra. Este design específico 
permite produzir um estreitamento na passagem de ar que gera 
uma aceleração do fluxo e, assim, um fenómeno de sucção do ar 
denso. Este modo “made in France” olha pelos interesses dos seus 
clientes, reduzindo o consumo de energia, bem como cuidando do 
meio ambiente. Manter um nível de temperatura agradável para 
os seus utilizadores e utilizar apenas materiais recicláveis, são os 
objectivos prioritários da Biossun.
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83 LE POISSON D’ARGENT



1 MOMENTO FORA DE HORAS

CONVIDAR OS SEUS CLIENTES
A PARTILHAR

6
73 LE BATEAU IVRE
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Quer faça chuva, vento ou o céu se apresenta ameaçador ou abrasador, as 
pérgulas bioclimáticas Biossun garantem o bem-estar dos seus clientes em 
todas as circunstâncias. Portanto, acabaram-se as montagens desnecessárias 
ou as execuções de última hora. Qualquer que seja a época, o seu terraço 
está operacional, permitindo-lhe que otimize a sua área de exploração com o 
aproveitamento do seu espaço 365 dias por ano.



1 NOVA FONTE DE SATISFAÇÃO

INVENTAR
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INVENTER

Todos os proprietários ou diretores de estabelecimentos que já tenham equipado os 
seus terraços com uma pérgula Bioclimática Biossun são unânimes ao reconhecer 
que os seus clientes, confortavelmente instalados, prolongam as suas refeições 
aumentando assim o montante médio gasto.
Levando a admitir que o conforto é uma alavanca de consumo que causa um impacto 
direto no seu volume de negócios e que lhe permite beneficiar de um rápido retorno 
sobre o investimento feito, beneficiando de um bom volume de negócios durante 
todo o ano.

74 LE JOLLA
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180BIO
ARTE DE RECEBER REINVENTADA
A CADA VEZ
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ARTE DE RECEBER REINVENTADA
A CADA VEZ

06 PLAGE DU FESTIVAL

42 L’EUROPÉEN83 LA RÉSERVE
GAYRARD

69 CHEZ PAUL’O



300 16TONS E ACABAMENTOS 
PARA AS LÂMINAS E A 
ESTRUTURA.

METROS DE 
LINHAS FINAS 
E ELEGANTES.

ATÉ 

812



1 INSTALAÇÃO EM FACHADA 
OU EM ILHA, SIMPLES OU 
EM DUPLO VÃO.

913
20 LA VILLA
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A LUZ INSPIRA-O SEMPRE
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A LUZ INSPIRA-O SEMPRE

71 LE SAINT LAURENT

85 L’EQUINOXE

74 L’ATELIER DES SAVEURS

71 LA BRASSERIE DU NORD
15
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1 7ILUMINAÇÃO
TOTALMENTE
INTEGRADA.

METROS DE
ALCANCE.

ATÉ
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350 1TONS E ACABAMENTOS PARA 
AS CHAPAS E A ESTRUTURA 
BEM COMO UMA ESCOLHA 
DE CORES ARQUITETÓNICAS.

METROS DE
ALCANCE.

INSTALAÇÃO EM
FACHADA OU EM ILHA, 
SIMPLES OU EM DUPLO 
VÃO.

71 LA MARANDE
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12 ACESSÓRIOS QUE TORNAM A VIDA AINDA MAIS SUAVE
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21 HOLIDAY INN

ACESSÓRIOS QUE TORNAM A VIDA AINDA MAIS SUAVE
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Loja ZIPSUN ® 

Imposta

CLAUSTRO

Vidraça
deslizante

Lâminas bioclimáticas 
com fundo plano

Calha de
iluminação

BIO 180

Esta solução de fecho permite 
que se proteja do sol poente e das 
intempéries.

Perfeito para se proteger do sol poente, 
este perfil anti-sol em alumínio está fixado 
à parte superior da estrutura. Fica em 
perfeita harmonia com o claustro e pode 
ser equipado com vidros.

Lacado a uma cor à sua escolha,
ele reveste harmoniosamente a estrutura e 
oferece privacidade ao terraço graças à sua 
função de resguardo.

Composto por painéis de vidro temperado 
de 10mm, deslizantes e a toda a altura. 
A simplicidade do sistema e a lacagem 
em harmonia com a estrutura asseguram 
a sua integração com todos os estilos 
arquitetónicos, dando uma agradável 
sensação de abertura e liberdade de visão .

Mantendo as propriedades de 
proteção de intempéries e
de ventilação natural, estas chapas 
proporcionam uma estética diferente 
ao seu terraço e podem chegar até 
4,5 m de alcance (global).

Perfil em alumínio, lacado a uma cor 
à sua escolha, integrando os spots 
leds.
Para ornamentar a BIO 180 com 
uma iluminação central.
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Sensor de 
chuva e de 

vento

 Iluminação com 
focos integrados

BIO 230

Telecomando& 
Smartcontrol®

Jardineiras de 
Lastro

Iluminação
com stip leds 

Invernada

Em caso de chuva repentina, as lâminas 
obedecem a um detetor e fecham-se 
automaticamente. Da mesma forma, 
o sensor de vento Biossun, ajustável 
a partir de 50 km/h, permite que as 
lâminas se abram para evitar qualquer 
resistência ao vento.

Para uma iluminação de design na periferia 
integrada nas traves. Equipados com 
power leds monocromáticos, estes focos 
encastrados também podem ser ajustados 
na vertical. A sua variação é controlada 
através do comando de controlo remoto 
Biossun.

Controle tanto a abertura das lâminas, 
a iluminação e os estores de descida 
vertical com o telecomando ou através 
da aplicação Biossun smartcontrol para 
smartphones e tablets.

Sistema de lastro, fixado aos postes da 
estrutura, que permite superar as limitações 
técnicas associadas com a fixação.
Em alumínio lacado, todos os tons à escolha, 
estas jardineiras de lastro podem ser 
ornamentadas com vegetação a seu gosto.

Ideal para dar um toque de decoração tendência, 
estas faixas luminosas (8 tons possíveis)
são controladas com o comando de controlo 
remoto Biossun para variar a intensidade e a cor.

Biossun oferece uma solução de invernada: 
um painel sanduíche em poliestireno extrudido 
que minimiza as entradas de ar e reforça a o 
isolamento hermético do terraço. Instalado no 
outono, este acessório é ideal para a hotelaria e 
restauração para uma exploração anual.
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EstOrE ZIPsUN ® PArA DEsCIDA VErtICAL (1 A 4 LADOs A EsCOLHEr)

ILUMINAÇÃO FOCOs: 1 OU 2 tUBOs DE 3 OU 4 FOCOs (CONsOANtE As DIMENsõEs) sUPOrtAM rGB LED

simple VÃO

max 6 100 mm
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em FACHADA

TUBOs 3 FOCOs TUBOs 4 FOCOs

em ilHA

max 6 100 mm

m
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DUplO   
VÃO

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.

A fim de testar a sua resistência, Biossun coloca à prova as 
suas coberturas de terraços durante condições meteorológicas 
quotidianas e extremas.
Assim, a firmeza para velocidades de vento próximas de 200 
km/h, a evacuação de águas de chuvas que variam de fortes 
(130 mm/h) a muito intensas (170 mm/h) e o impacto dos 
ventos extremos poeiras e areia foram testadas por C.S.T.B 
(Centro Científico e Técnico do Edifício). Certificados EN-CAPE 
12.208 / EN-CAPE 12.209 & EN-CAPE 13.131 C-V0.

5 MARCAS DE DISTINÇÃO
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ILUMINAÇÃO INtEGrADA: FOCOs (2 CONFIGUrAÇõEs PADrÃO) LED rGB PErIFérICOs

em FACHADA em ilHA

VIDrOs DEsLIZANtEs: VIDrO DE sEGUrANÇA, EsPEssUrA DE 10MM (1 A 4 LADOs A EsCOLHEr)

FOCOs peRiFÉRiCOs FOCOs AGRUpADOs

max 7 000 mm

m
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max 7 000 mm

DUplO 
VÃO

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.

GArANtIA 10 ANOs
• colorimetria
3 ANOs DE GArANtIA
• Motorização
• Eletrónica
2 ANOs DE GArANtIA
• Iluminação
*  Warranties available in winthin the framework 

of normal conditions of use except plastic 
parts

GARANTIESGARANTIES

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.
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TENERIFE BARRACUDA BARRA Y MANTEL
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FRANÇA
ARCACHON - TAPAS NOCTURNE 
ANTIBES - SOPHIA COUNTRY CLUB
ARCACHON - TAPAS NOCTURNE
ARCHAMPS - B COM BRASSERIE
BANDOL - LE POISSON D’ARGENT
BASTIA - QUICK
CALLAS - HOstELLErIE DEs GOrGEs DE PENNAFOrt
CALVI - LA VILLA
CANNES - PLAGE DU FESTIVAL
CANNES - LE CABANON
CAP D’ANTIBES - LE CÉSAR PLAGE KELLER
CHAMONIX - L’HÉLIOPIC
CLUNY - BRASSERIE DU NORD
CROZET - LE JIVA HILL
DIJON - HOLIDAY INN
FORCALQUIER - LE 9
GRANVILLE - BUFFALO GRILL
GUADELOUPE - LA TOUBANA
LES ISSAMBRES - LA RÉSERVE GAYRARD
JAUX - KFC
LAC DU BOURGET - LE BATEAU IVRE
LAC LÉMAN - LE JOLLA
LYON - LE FUXIA
LYON - CHEZ PAUL’O
MÂCON - LE SAINT LAURENT
MANDELIEU - LE NÉAPOLIS
MÉRIBEL - LE COEUR DE CRISTAL
MESSERY - L’ATELIER DES SAVEURS
MONACO - CRÈCHE DE LA CROIX ROUGE
MONACO - LE SHANGRI-LA
MOUSTIERS STE MARIE - LA FERME SAINTE-CÉCILE
NANTES - LE MAS DES OLIVIERS
NIMES - COURTEPAILLE
PARIS - LA BELLE JULIETTE
PARIS - LE MOLITOR
PISSY POVILLE - KFC
SAINT BARTH - HÔTEL ÉMERAUDE
SAINT ÉTIENNE - L’EUROPÉEN
SAINT MARTIN - LES SUITES SUR LA PLAGE
SAINT NAZAIRE - MAISON DE RETRAITE
SAINT TROPEZ - LE MUSE
SAINT TROPEZ - LE PEARL BEACH
SAINT TROPEZ - LE WHITE 1921
SEYNOD - KFC
LA TRANCHE-SUR-MER - L’ÉQUINOXE
VERTOU - L’ÉCLUSE 
VILLENEUVE - FLUNCH ET SO GOOD 

ALEMANHA
HEIDELBERG - HÔTEL 4* RITTER

BéLGICA
AUDERGHEM (BRUXELLES) -  
BRASSERIE MUNHOWEN - BOFFERDING 
OOSTDUINkERkE - RESTAURANT LIEVEN’S EETHUIS 
JUMET - RESTAURANT SEL & POIVRE 
UCCLE (BRUXELLES) - RESTAURANT ‘T BOSKE
UCCLE (BRUXELLES) - RESTAURANT IL GIARDINO 

CROÁCIA
ZAGREB - CAFE ROKO 

ESPANHA
MADRID - SIÈGE DE CBRE 
MADRID - SIÈGE DE MAHOU 
MARBELLA - RESTAURANT WINE GOURMET
VALENCIA - BAR DU CORTE INGLES 
SANTA CRUZ DE TENERIFE - BARRACUDA BARRA Y MANTEL
SANTA CRUZ DE TENERIFE -  
CENTRO COMMERCIAL PARQUE SANTIAGO 6

PAíSES BAIxOS
LELYSTAD - PARTY CENTRUM DE MEEUWENHOEVE  
LEUSDEN - THEEROOM MON CHOUETTE  
ROTTERDAM - BRASSERIE KORIANDER 
ROTTERDAM - RESTAURANT OLD DUTCH
 

SUíÇA
PULLY - DOMAINE EDEN LAC / EDEN PARC
ROMANEL/LAUSANNE - RESTAURANT LA COCCINELLE 
VILLENEUVE - DOMAINE BELLE FOURCHE

REINO UNIDO
STEVENAGE - RESTAURANT COAST TO COAST

MARROCOS
CASABLANCA - CAFÉ CASSEL 
MARRAkECH - HÔTEL KECH

SENEGAL
DAkAR - HÔTEL 4* TERROUBI

TUNíSIA
TUNIS - CAFÉ BIG DIP
TUNIS - CAFÉ KUBE
TUNIS - CAFÉ TAM TAM 
TUNIS - CAFÉ COSTE

Parceiro Oficial da Associação 
Francesa de Profissionais da
Restauração

Membro da rede

LINKHOSPI
Luxury Hospitality Networking 

LINKHOSPI
Luxury Hospitality Networking 
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500
Especialmente dedicada aos profissionais da hotelaria e restauração, a nossa direção de 
Grandes Projetos acompanha cada estabelecimento e fornece respostas à medida para otimizar 
as superfícies de exploração e elaborar o caderno de encargos técnicos. Além disso, não é 
coincidência que mais de 500 estabelecimentos já tenham confiado em Biossun

PROJETOS DE SUCESSOMAIS



«Estamos equipados este ano, mesmo antes do verão. Há muito que procurávamos uma 
cobertura de terraço que combinasse uma bonita estética durante todo o dia e jogos de 
luzes à noite. A nossa escolha foi boa: recebemos imensos comentários positivos, visto 
que o impacto visual ao meio-dia e à noite é muito importante. A instalação da pérgula 
permitiu-nos reforçar as nossas atuações musicais e tornar o nosso espaço lounge 
mais caloroso e, portanto, conseguir aproveitar durante mais tempo do fim da época.»

Olivier Bernier
La Réserve Gayrard aux Issambres (83)

« escolha de uma cobertura de terraço rígida foi essencial para nós que estamos à 
beira de um lago, numa zona muito exposta ao vento. Escolhemos Biossun, pois ouviu e 
compreendeu as nossas expectativas: lâminas abertas para aproveitar o sol na beira da 
água, lâminas fechadas em caso de chuva, estore rebaixado em caso de ventos fortes... 
A nossa clientela está seduzida e pede-nos para ficar sob a pérgula!»

Sabine Dailloux
L’Atelier des Saveurs à Messery (74)

«Optámos por instalar uma pérgula Biossun, mesmo antes da abertura do nosso novo 
restaurante. Tratou-se de uma escolha estratégica: o número de coberturas em terraço 
é três vezes superior à nossa capacidade interior! E para nós, que estamos situados 
sobre o porto, com uma gastronomia tradicional, é uma boa demarcação. O serviço é 
garantido durante todo o ano sob a pérgula, num ambiente sóbrio e chique.»

Alexis Teisseire
Le Poisson d’Argent à Bandol (83)

«Estamos localizados numa zona classificada como Monumentos Históricos. Fizemos 
um pedido junto dos seus arquitetos, o qual foi rapidamente aceite para a instalação de 
uma pérgula. O lado sóbrio e elegante das pérgulas Biossun foi um ponto-chave para 
a escolha deste parceiro. Por causa do nosso posicionamento de “cervejaria”, a nossa 
clientela é bastante tradicional. A instalação desta pérgula é uma real vantagem para 
a nossa estrutura.»

Nicolas Bourcet
Brasserie du Nord à Cluny (71)
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PROJETOS DE SUCESSO ELES ESCOLHERAM BIOSSUN



ENCONTRE-NOS EM BIOSSUN.COM

O seu distribuidor
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