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Produkty marki od 5 lat są dostępne także na ryn-
ku polskim. Ich wyróżnikami są: bardzo mocno tka-
ny materiał HDPE, nowoczesny design, 5-letnia gwa-
rancja, łatwe czyszczenie, odporność na pleśń, pro-
sty montaż i aż 95% ochrony przed szkodliwym pro-
mieniowaniem UV.

Wysoka jakość, funkcjonalne rozwiązania oraz ele-
ganckie wzornictwo przekonały już wielu inwesto-
rów do skorzystania z  oferty NESLING®. Produk-
ty marki mogą posłużyć zarówno do aranżacji pry-
watnych posesji, jak i tworzenia profesjonalnych za-
daszeń w  hotelach, restauracjach, na przystaniach 
i w marinach.

Nowość NESLING®: w polskiej ofercie marki w 2019 r.
pojawiła się pergola aluminiowa, dostępna w trzech 
konfiguracjach i trzech wariantach kolorystycznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
NESLING® na 2019 rok.

NESLING® jest światowym liderem w produk-
cji żagli, rolet i pergoli oraz materiałów mo-
cujących. 

Najnowszych informacji o produktach NesliNg®

szukaj na naszym profilu na Facebooku.

www.facebook.com/neslingPL

Na kanale YouTube znajdziesz filmy 
z instruktażem montażu produktów NesliNg®.

www.youtube.com/c/NeslingPl

Zobacz najnowsze aranżacje NesliNg® 
na Instagramie.

www.instagram.com/nesling_polska

Katalog NESLING® - sezon 2019
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Pergola aluminiowa NESLING®

Parawan balkonowy NESLING®

Rama regulowana FLEX FRAME® do markizy balkonowej

Pokrowce do rolet rzymskich poziomych COOLFIT® Harmonica

Zestawy montażowe do pergoli drewnianych NESLING®

Realizacje NESLING®
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Żagiel przeciwsłoneczny COOLFIT® 

Żagiel przeciwdeszczowy dREAMSAIL®

Elementy montażowe do żagli COOLFIT® i dREAMSAIL®

Roleta rzymska pozioma COOLFIT® Harmonica

Roleta pionowa COOLFIT®

Pergola drewniana NESLING®

* Ceny zawierają podatek VAT i obowią-
zują od 1 lutego 2019 r. do kolejnej aktu-
alizacji cennika.
* Gwarancja na produkty z ograniczeniem od-
powiedzialności za detale.
* Kolory produktów prezentowanych w katalo-
gu mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. 
Wzorniki materiałów dostępne są u dystrybu-
torów.
* Przedstawiona oferta cenowa ma charak-
ter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego  
oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych 
stanów magazynowych.

Pamiętaj! TO WAŻNE!

PREMIERA 2019

Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% VAT

bok@nesling.pl infolinia: 530 509 110www.nesling.pl           



Żagiel przeciwsłoneczny COOLFIT®

Żagle COOLFIT® są dostępne w 4 kształtach i 6 kolorach. Można je mo-
cować na różne sposoby. Do każdego rodzaju żagla i wybranego spo-
sobu jego zamocowania można dobrać kompletny zestaw montażo-
wy. Na indywidualne zamówienie, po konsultacji z dostawcą, można 
wykonać niestandardowy rozmiar produktu.

Zalety żagli przeciwsłonecznych COOLFIT®:
• 5 lat gwarancji
• do 95% ochrony przed promieniowaniem UV
• odporność na pleśń
• możliwość czyszczenia za pomocą myjki ciśnieniowej
• różne sposoby montażu
• bardzo wytrzymały materiał wzmocniony na krawędziach
• pierścienie narożne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316

Żagle mogą pozostawać na zewnątrz przez cały sezon (marzec – wrzesień).

Atrakcyjny i funkcjonalny produkt do aranżacji strefy 
relaksu na tarasie lub w ogrodzie.

Przykładowe warianty montażu:

PRZYścIEnnY  
Z ŻaglEm TRójkąTnYm

PRZYścIEnnY 
Z ŻaglEm kwadRaTowYm

konFIguRacja 
bEZ uŻYcIa masZTów

A B C

A B C

A B C

Z dwoma  
ŻaglamI TRójkąTnYmI

kwadRaT 
na samYch masZTach

komPoZYcja  
Z kIlku ŻaglI

A B C

A B C

A B C

Dostępne kolory żagli 
przeciwsłonecznych COOLFIT®

Kolory produktów prezentowanych w katalogu mogą odbiegać 
od kolorów rzeczywistych. Wzorniki są dostępne u dystrybutorów.

Bardzo mocno tkany materiał HDPE o gramaturze 285 g/m2

 zapewnia do 95% ochrony przed promieniowaniem UV. 
Materiał jest lekko perforowany, przepuszcza wodę.  

Jest odporny na pleśń.

PIaskowY cZaRnY ZŁamana bIEl

anTRacYT lImonka cEglasTY

z ograniczeniem 
odpowiedzialności 

za detale

Materiał łatwy  
w czyszczeniu

Wymiary 
niestandardowe 

dostępne  
na zamówienie

90–95% 
ochrony przed 

promieniowaniem 
UV

Film oraz instrukcja 
montażu na 

www.nesling.pl
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Trójkąt
3,6 x 3,6 x 3,6 m

Nr artykułu Kolor

N501-082-33

N506-082-33

N508-082-33

N509-082-33

N502-082-33

N504-082-33 Ceglasty

Czarny

Antracyt

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

cena: 336,90 zł

3
6

0 
cm

Trójkąt 90°
4,0 x 4,0 x 5,7 m

Nr artykułu Kolor

N501-090-34

N508-090-34

N502-090-34

N506-090-34 Antracyt

Czarny

Złamana  biel

Piaskowy

cena: 492,40 zł

400 cm

Trójkąt
5,0 x 5,0 x 5,0 m

Nr artykułu Kolor

N501-082-35

N506-082-35

N508-082-35

N509-082-35

N502-082-35

N504-082-35 Ceglasty

Czarny

Antracyt

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

cena: 544,20 zł

500 cm

Trójkąt 90°
5,0 x 5,0 x 7,1 m

Nr artykułu Kolor

N501-090-35

N508-090-35

N502-090-35

N506-090-35 Antracyt

Czarny

Złamana  biel

Piaskowy

cena: 647,90 zł

Kwadrat
5,0 x 5,0 m

Nr artykułu Kolor

N501-082-45

N506-082-45

N508-082-45

N509-082-45

N502-082-45

N504-082-45 Ceglasty

Czarny

Antracyt

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

cena: 997,50 zł

500 cm

50
0 

cm

Kwadrat
3,6 x 3,6 m

Nr artykułu Kolor

N501-082-43

N506-082-43

N508-082-43

N509-082-43

N502-082-43

N504-082-43 Ceglasty

Czarny

Antracyt

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

cena: 616,80 zł

360 cm

36
0 

cm

Nr artykułu Kolor

N501-082-44

N506-082-44

N508-082-44 Złamana  biel

Antracyt

Piaskowy

cena: 565,00 zł

Prostokąt
3,0 x 4,0 m

400 cm

30
0 

cm

360 cm

5
0

0 
cm

570 cm

40
0 

cm

710 cm50
0 

cm

500 cm

N502-082-44 Czarny

Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% VAT 5

UWAGA!
Niezbędne elementy 
montażowe do żagli

str. 8
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Żagiel przeciwdeszczowy dREAMSAIL®

Żagle są szyte z maksimum trzech pasków wytrzymałego materiału od-
pornego na deszcz, wzmocnionego na krawędziach.
Do wyboru są 2 rozmiary i 2 kolory żagli. Łatwo je samodzielnie za-
mocować, korzystając z odpowiedniego zestawu montażowego. Żagle 
przeciwdeszczowe należy mocować pod kątem 30°, co umożliwi swo-
bodne spływanie wody deszczowej i zapobiegnie tworzeniu się tzw. 
kieszeni wody. Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych wy-
miarów żagli po wcześniejszej konsultacji z dostawcą.

Zalety żagli wodoszczelnych DREAMSAIL®: 
• 3 lata gwarancji
• różne sposoby montażu
• bardzo wytrzymały materiał wzmocniony na krawędziach
• pierścienie narożne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316

Żagiel może być zamontowany przez cały sezon (marzec – wrzesień).

Produkt umożliwiający spędzanie czasu na zewnątrz 
również podczas deszczowej pogody.

Przykładowe warianty montażu:

kwadRaTowY PRZY ścIanIE TRójkąTnY PRZY ścIanIE kwadRaTowY na masZTach

Dostępne kolory 
żagli przeciwdeszczowych  

dREAMSAIL®

Kolory produktów prezentowanych w katalogu mogą odbiegać 
od kolorów rzeczywistych. Wzorniki są dostępne u dystrybutorów.

Do produkcji żagli DREAMSAIL® używa się poliestru 
z powłoką PU o gramaturze 220 g/m2.

kREmowY sZaRY

z ograniczeniem 
odpowiedzialności 

za detale

3 LATA     G

W A R A N CJ I
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Łatwy montaż
w krótkim 

czasie

Wymiary 
niestandardowe 

dostępne  
na zamówienie

Wodoszczelny
materiał

Film oraz instrukcja 
montażu na 

www.nesling.pl

Wymagany 
kąt nachylenia żagla 

min. 30°
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400 cm

40
0 

cm

Trójkąt
4,0 x 4,0 x 4,0 m

Nr artykułu Kolor

N501-022-34

N506-022-34 Szary

Kremowy

cena: 638,20 zł

400 cm

4
0

0 
cm

Kwadrat   
5,0 x 5,0 m

Nr artykułu Kolor

N501-022-45

N506-022-45 Szary

Kremowy

cena: 1459,40 zł

500 cm

50
0 

cm

Kwadrat   
4,0 x 4,0 m

Nr artykułu Kolor

N501-022-44

N506-022-44 Szary

Kremowy

cena: 1113,10 zł

Trójkąt
5,0 x 5,0 x 5,0 m

Nr artykułu Kolor

N501-022-35

N506-022-35 Szary

Kremowy

cena: 885,50 zł

500 cm
5

0
0 

cm

4,0 m

346,41 cm

20
0 

cm

30°

5,0 m

432,57 cm

25
0,

76
 c

m

30°h tró
j. =

 3,46 m

299,64 cm

17
3 

cm30°

Trójkąt 4 m Kwadrat 4 m Kwadrat 5 m

Kwadra
t 5

,0 x 
5,0  m

Kwadra
t 4

,0 x 
4,0 m

Trójkąt 4,0 mTrójkąt  5,0 m

h tró
j. =

 4,3 m

375,05 cm

21
6,

39
 c

m

30°

Trójkąt 5 m

375,05 cm

432,57 cm

299,64 cm

346,41 cm

4,0 m

346,41 cm

20
0 

cm

30°

5,0 m

432,57 cm

25
0,

76
 c

m

30°h tró
j. =

 3,46 m

299,64 cm

17
3 

cm30°

Trójkąt 4 m Kwadrat 4 m Kwadrat 5 m

Kwadra
t 5

,0 x 
5,0  m

Kwadra
t 4

,0 x 
4,0 m

Trójkąt 4,0 mTrójkąt  5,0 m

h tró
j. =

 4,3 m

375,05 cm

21
6,

39
 c

m

30°

Trójkąt 5 m

375,05 cm

432,57 cm

299,64 cm

346,41 cm

Aby zachować gwarancję, żagle DREAMSAIL® należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. 
Podstawowym wymogiem jest montaż żagli z zachowaniem 30-stopniowego kąta nachylenia. 

Powyższe grafiki prezentują przybliżoną różnicę wysokości pomiędzy punktami montażowymi  
przy uwzględnieniu wymaganego 30-stopniowego kąta nachylenia żagla przeciwdeszczowego DREAMSAIL®.

PAMIĘTAJ!

bok@nesling.pl infolinia: 530 509 110www.nesling.pl           



Elementy montażowe do żagli

Szyna 1 m

nr artykułu: n200-1

cena: 220,20 zł

Kotwa mocująca  
do podłoża (ocynkowana)

nr artykułu: n100-065-070

cena: 225,20 zł

Maszt z elastycznym oczkiem
7 x 7 x 250 cm (ocynkowany)

nr artykułu: n100-070-250

cena: 797,10 zł

Śruby 20 szt.
stal nierdzewna kwasoodporna 316

nr artykułu: n316-8

cena: 17,30 zł

M8 Śruba rzymska
stal nierdzewna kwasoodporna 316

nr artykułu: n316-11

cena: 59,10 zł

M10 Śruba rzymska
stal nierdzewna kwasoodporna 316

nr artykułu: n316-1

cena: 74,00 zł

Karabińczyk
stal nierdzewna kwasoodporna 316

nr artykułu: n316-2

cena: 27,20 zł

Kotwa ze śrubą
stal nierdzewna kwasoodporna 316

nr artykułu: n316-3

cena: 29,60 zł

Śruba z nakrętką
stal nierdzewna kwasoodporna 316

nr artykułu: n316-4

cena: 29,60 zł

Łańcuch 2 m
stal nierdzewna kwasoodporna 316

nr artykułu: n316-5

cena: 93,70 zł

Ucho
stal nierdzewna kwasoodporna 316

nr artykułu: n316-7

cena: 29,60 zł

Do prawidłowego montażu żagli COOLFIT® lub żagli DREAMSAIL® należy używać wysokiej jakości materiałów mocujących 
NESLING® ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316. Gwarantuje to bezawaryjne wieloletnie użytkowanie. Odpowiedni ze-
staw elementów mocujących dobierany jest przez naszych doradców w zależności od miejsca planowanego montażu żagli. 

8

Wybrane elementy 
montażowe wykonane 

ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej 316

Najwyższa jakość 
wykonania  

z zachowaniem 
walorów estetycznych

Przed przystąpieniem 
do montażu należy 
naoliwić gwinty śrub 

rzymskich

316

UWAGA!



Elementy drewniane lub metalowe 
(o przekroju nie większym niż 9 cm)

Elementy drewniane 
(o przekroju powyżej 9 cm)

Zasady montażu 
masztów stalowych

9

Montaż z użyciem kotwy chemicznej
(do elewacji styropianowej)

Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% VAT

Montaż kotwy do betonu 
(elementów murowanych)

lub
Zestaw mocujący  
1.

2.

3.

4.

ucho n316-7

Łańcuch ze stali nierdzewnej n316-5

karabińczyk n316-2 (2 szt.)

śruby n316-8

Zestaw mocujący  
1.

2.

3.

4.

śruba z nakrętką n316-4

śruba rzymska n316-11 lub n316-1*

Łańcuch ze stali nierdzewnej n316-5

karabińczyk n316-2

Zestaw mocujący  
1.

2.

3.

Zestaw elewacyjny (kontakt z bok)

Łańcuch ze stali nierdzewnej n316-5

karabińczyk n316-2 (2 szt.)

10°

maszt n100-070-250

kotwa do gruntu
n100-065-070

Zestaw mocujący  
1.

2.

3.

4.

kotwa ze śrubą n316-3

śruba rzymska n316-11 lub n316-1*

Łańcuch ze stali nierdzewnej n316-5

karabińczyk n316-2

*Śruba rzymska M10 zalecana do żagli o dł. boków powyżej 4 m

Zestaw mocujący  
1.

2.

3.

4.

maszt n100-070-250

kotwa mocująca n100-065-070

śruba rzymska n316-11 lub n316-1*

Łańcuch ze stali nierdzewnej n316-5

5. karabińczyk n316-2

WARIANTY MONTAŻU żagli

A 

B 

C 

d 

ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE

E 

UWAGA!

E

A

C
D

B
A E B

DC

bok@nesling.pl infolinia: 530 509 110www.nesling.pl           



Istnieje szeroki wybór spośród 8 rozmiarów i 5 kolorów produktów. 
Zamocowanie rolety jest proste dzięki dołączonemu do niej kom-
pletnemu zestawowi montażowemu. Korzystanie z rolety jest wy-
godne, łatwo się ją rozsuwa i zsuwa.

Zalety rolet rzymskich COOLFIT® Harmonica: 
• 5 lat gwarancji
• do 95% ochrony przed promieniowaniem UV
• odporność na pleśń
• możliwość czyszczenia za pomocą myjki ciśnieniowej
• bardzo wytrzymały materiał
• elementy montażowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316

Aby ochronić roletę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycz-
nymi, a także bezpiecznie przechowywać ją na zewnątrz poza sezo-
nem, polecamy pokrowiec dostępny w naszej ofercie.

Elegancka i wytrzymała roleta zacieniająca, przezna-
czona do montażu na pergoli.

Przykładowe warianty montażu:

ZadasZEnIE PERgolI PRZYścIEnnEj RównolEgŁE RoZmIEsZcZEnIE RolET 
PoZIomYch

 RolETa PoZIoma w duEcIE 
Z PIonową

Dostępne kolory rolet rzymskich 
poziomych  COOLFIT® Harmonica

Kolory produktów prezentowanych w katalogu mogą odbiegać 
od kolorów rzeczywistych. Wzorniki są dostępne u dystrybutorów.

Bardzo mocno tkany materiał HDPE o gramaturze 285 g/m2 
zapewnia do 95% ochrony przed promieniowaniem UV. 

Materiał jest lekko perforowany, przepuszcza wodę.  
Jest odporny na pleśń.

PIaskowY cZaRnY

z ograniczeniem 
odpowiedzialności 

za detale

Materiał łatwy  
w czyszczeniu

Wymiary 
niestandardowe 

dostępne  
na zamówienie

90–95% 
ochrony przed 

promieniowaniem 
UV

Film oraz instrukcja 
montażu na 

www.nesling.pl
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ZŁamana bIEl

anTRacYT lImonka

ZadasZEnIE PERgolI wolnosTojącEj

Roleta rzymska pozioma 
COOLFIT® Harmonica
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Roleta rzymska
2,9 x 3,0 m

Nr artykułu Kolor

N501-082-293

N506-082-293

N508-082-293

N509-082-293

N502-082-293 Czarny

Antracyt

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

cena: 1586,50 zł

290 cm

30
0 

cm

Roleta rzymska
2,0 x 5,0 m

Nr artykułu Kolor

N501-082-205

N506-082-205

N508-082-205

N509-082-205

N502-082-205 Czarny

Antracyt

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

cena: 1979,40 zł

200 cm

50
0 

cm

Roleta rzymska
2,0 x 4,0 m

Nr artykułu Kolor

N501-082-204

N506-082-204

N508-082-204

N509-082-204

N502-082-204 Czarny

Antracyt

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

cena: 1693,50 zł

200 cm

40
0 

cm

Roleta rzymska
3,7 x 5,0 m

Nr artykułu Kolor

n501-082-375

n508-082-375

n506-082-375 Antracyt

Złamana  biel

Piaskowy

cena: 3309,70 zł

370 cm

50
0 

cm

Roleta rzymska
3,7 x 3,7 m

Nr artykułu Kolor

n501-082-373

n508-082-373

n506-082-373 Antracyt

Złamana  biel

Piaskowy

cena: 2975,20 zł

370 cm

37
0 

cm

Roleta rzymska
2,9 x 5,0 m

Nr artykułu Kolor

N501-082-295

N506-082-295

N508-082-295

N509-082-295

N502-082-295 Czarny

Antracyt

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

cena: 2171,60 zł

290 cm

50
0 

cm

Roleta rzymska
2,0 x 3,0 m

Nr artykułu Kolor

N501-082-203

N506-082-203

N508-082-203

N509-082-203

N502-082-203 Czarny

Antracyt

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

cena: 1497,20 zł

200 cm

30
0 

cm

Roleta rzymska
2,9 x 4,0 m

Nr artykułu Kolor

N501-082-294

N506-082-294

N508-082-294

N509-082-294

N502-082-294 Czarny

Antracyt

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

cena: 1895,20 zł

290 cm

40
0 

cm

Pamiętaj! Niezbędnym elementem do zabezpieczenia rolety  
COOLFIT® Harmonica w sezonie i poza nim jest pokrowiec NESLING®

str. 20

UWAGA!

bok@nesling.pl infolinia: 530 509 110www.nesling.pl           



Roleta pionowa COOLFIT®

Rolety pionowe uzupełniają aranżację pergoli NESLING® z roletą rzym-
ską COOLFIT® Harmonica. Do wyboru jest 5 rozmiarów i 5 kolorów rolet.
Do każdej rolety jest dołączony kompletny zestaw montażowy. Moż-
na ją także montować na ramie FLEX FRAME®, z którą tworzy marki-
zę balkonową.

Zalety rolet pionowych COOLFIT®: 
• 5 lat gwarancji
• do 95% ochrony przed promieniowaniem UV
• odporność na pleśń
• możliwość czyszczenia za pomocą myjki ciśnieniowej
• bardzo wytrzymały materiał

Istnieje możliwość zamówienia niestandardowego rozmiaru rolety 
po wcześniejszej konsultacji z dostawcą.

Roleta pionowa umożliwia sterowanie cieniem  
o każdej porze dnia.

Przykładowe warianty montażu:

mIędZY sŁuPkamI na ZEwnąTRZ bElkI

Dostępne kolory rolet pionowych  
COOLFIT®

Kolory produktów prezentowanych w katalogu mogą odbiegać 
od kolorów rzeczywistych. Wzorniki są dostępne u dystrybutorów.

Bardzo mocno tkany materiał HDPE o gramaturze 285 g/m2

 zapewnia do 95% ochrony przed promieniowaniem UV. 
Materiał jest lekko perforowany, przepuszcza wodę.  

Jest odporny na pleśń.

PIaskowY cZaRnY

z ograniczeniem 
odpowiedzialności 

za detale

5 LAT     G

W A R A N CJ I

12

ZŁamana bIEl

anTRacYT lImonka

3 sposoby montażu:

mIędZY sŁuPkamI od 
sPodu 
bElkI

na 
ZEwnąTRZ 

bElkI

Materiał łatwy  
w czyszczeniu

Wymiary 
niestandardowe 

dostępne  
na zamówienie

Łatwy montaż 
w krótkim czasie

Film oraz instrukcja 
montażu na 

www.nesling.pl



Roleta pionowa COOLFIT®

Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% VAT 13

Roleta pionowa
0,98 x 2,4 m

Nr artykułu Kolor

N501-021-102

N508-021-102

N509-021-102

N502-021-102

N506-021-102 Antracyt

Czarny

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

cena: 595,20 zł

Roleta pionowa
1,48 x 2,4 m

Nr artykułu Kolor

N501-021-152

N506-021-152

N508-021-152

N509-021-152

N502-021-152 Czarny

Antracyt

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

cena: 697,50 zł

Roleta pionowa
1,98 x 2,4 m

Nr artykułu Kolor

N501-021-202

N508-021-202

N509-021-202

N502-021-202

N506-021-202

cena: 860,00 zł

Nr artykułu Kolor

N501-021-252

N506-021-252

N508-021-252 Złamana  biel

Antracyt

Piaskowy

cena: 965,20 zł

Roleta pionowa
2,48 x 2,4 m

Antracyt

Czarny

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

Roleta pionowa
2,96 x 2,4 m

Nr artykułu Kolor

N501-021-302

N508-021-302

N509-021-302

N506-021-302

cena: 1087,50 zł

Antracyt

Złamana  biel

Limonka

Piaskowy

Rolety pionowe  
COOLFIT® stanowią niezbędny 
element markizy balkonowej  

na ramie FLEX FRAME®                    

str. 19

Rama regulowana FLEX FRAME®

i roleta pionowa COOLFIT®

Rama regulowana FLEX FRAME® 
z łącznikiem i 2 roletami pionowymi 
COOLFIT®

UWAGA!

bok@nesling.pl infolinia: 530 509 110www.nesling.pl           



Pergola drewniana NESLING®

Pergole drewniane występują w  3 wariantach konstrukcyjnych 
i różnych rozmiarach, dzięki czemu można je dopasować do każde-
go ogrodu i tarasu. Zamawiając produkt, można wybrać aż spośród 
7 kolorów drewna. Do pergoli lakierowanej dołączane jest 100 ml 
lakieru w kolorze odpowiadającym konstrukcji. Można nim zabez-
pieczyć ubytki powstałe podczas montażu lub użytkowania. 
Stabilność pergoli zapewniają zastrzały narożne.

Różne warianty konstrukcyjne pergoli dają możli-
wość zaaranżowania indywidualnie zaplanowanej 
strefy relaksu.

Dostępne kolory drewna pergoli NESLING®

Kolory produktów prezentowanych w katalogu mogą odbiegać 
od kolorów rzeczywistych. Wzorniki są dostępne u dystrybutorów.

Wysoka jakość Wymiary 
niestandardowe 

dostępne  
na zamówienie

Łatwy montaż 
w krótkim czasie

Film oraz instrukcja 
montażu na 

www.nesling.pl

14

suRowE 01 lakIER bEZbaRwnY 02 bIaŁE 03

sosna 04 buRsZTYn 05

cIEmnY  
oRZEch 06

anTRacYT 07

Niezbędnymi elementami 
montażowymi do pergoli  
drewnianych NESLING® 

są zestawy wsporników                   

str. 21

PAMIĘTAJ!

UWAGA!
Cena pergoli obejmuje konstrukcję drewnianą i 100 ml lakieru.

Aby złożyć pergolę zgodnie z instrukcją, należy zaopatrzyć się 
w komplet wsporników NESLING® dobrany do danego modelu 

i sposobu jego montażu. 

z ograniczeniem 
odpowiedzialności 

za detale

2 LATA
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Elementy drewniane PERGOLA PRzyśCIENNA 2

(słupki: 2 szt., boki: 3 szt., 
zastrzały: 4 szt.)

wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Przekrój
elementu [mm] numer artykułu numer artykułucena cena

Drewno lakierowane* Drewno surowe

1089,00 zł 825,00 złPs2-200-300-l Ps2-200-300-s200 x 300 219 x 318 88 x 88

1419,00 zł 935,00 złPs2-200-400-l Ps2-200-400-s200 x 400 219 x 418 88 x 88

1265,00 zł 979,00 złPs2-290-300-l Ps2-290-300-s290 x 300 309 x 318 88 x 88

1419,00 zł 990,00 złPs2-290-400-l Ps2-290-400-s290 x 400 309 x 418 88 x 88

2035,00 zł 1419,00 złPs2-370-370-l Ps2-370-370-s370 x 370 389 x 388 88 x 88

1485,00 zł 1089,00 złPs2-200-500-l Ps2-200-500-s200 x 500 219 x 518 88 x 88

1639,00 zł 1265,00 złPs2-290-500-l Ps2-290-500-s290 x 500 309 x 518 88 x 88

2189,00 zł 1485,00 zł370 x 500 389 x 518 88 x 88 Ps2-370-500-l Ps2-370-500-s

wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Przekrój
elementu [mm] numer artykułu numer artykułucena cena

Drewno lakierowane* Drewno surowe

(słupki: 3 szt., boki: 4 szt., 
zastrzały: 6 szt.)

Elementy drewniane PERGOLA PRzyśCIENNA 1

(słupki: 2 szt., boki: 3 szt., 
zastrzały: 4 szt.)

wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

wyzmiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Przekrój
elementu [mm] numer artykułu numer artykułucena cena

Drewno lakierowane* Drewno surowe

1089,00 zł 825,00 złPs1-200-300-l Ps1-200-300-s200 x 300 228 x 309 88 x 88

1375,00 zł 979,00 złPs1-200-400-l Ps1-200-400-s200 x 400 228 x 409 88 x 88

1265,00 zł 979,00 złPs1-290-300-l Ps1-290-300-s290 x 300 318 x 309 88 x 88

1375,00 zł 1045,00 złPs1-290-400-l Ps1-290-400-s290 x 400 318 x 409 88 x 88

2035,00 zł 1419,00 złPs1-370-370-l Ps1-370-370-s370 x 370 398 x 379 88 x 88

(słupki: 4 szt., boki: 5 szt., 
zastrzały: 8 szt.)

wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Przekrój
elementu [mm] numer artykułu numer artykułucena cena

Drewno lakierowane* Drewno surowe

1815,00 zł 1265,00 złPs1-200-500-l Ps1-200-500-s200 x 500 228 x 509 88 x 88

1925,00 zł 1375,00 złPs1-290-500-l Ps1-290-500-s290 x 500 318 x 509 88 x 88

2365,00 zł 1925,00 złPs1-370-500-l Ps1-370-500-s370 x 500 398 x 509 88 x 88

Elementy drewniane PERGOLA WOLNOSTOJąCA

(słupki: 4 szt., boki: 4 szt., 
zastrzały: 8 szt.)

wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Przekrój
elementu [mm] numer artykułu numer artykułucena cena

Drewno lakierowane* Drewno surowe

1595,00 zł 1094,00 złPw-200-300-l Pw-200-300-s200 x 300 228 x 318 88 x 88

1925,00 zł 1419,00 złPw-200-400-l Pw-200-400-s200 x 400 228 x 418 88 x 88

1705,00 zł 1309,00 złPw-290-300-l Pw-290-300-s290 x 300 318 x 318 88 x 88

2035,00 zł 1595,00 złPw-290-400-l Pw-290-400-s290 x 400 318 x 418 88 x 88

2805,00 zł 2035,00 złPw-370-370-l Pw-370-370-s370 x 370 398 x 388 88 x 88

(słupki: 6 szt., boki: 6 szt., 
zastrzały: 12 szt.)

wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Przekrój
elementu [mm] numer artykułu numer artykułucena cena

Drewno lakierowane* Drewno surowe

2365,00 zł 1639,00 złPw-200-500-l Pw-200-500-s200 x 500 228 x 518 88 x 88

2475,00 zł 1815,00 złPw-290-500-l Pw-290-500-s290 x 500 318 x 518 88 x 88

3135,00 zł 2805,00 złPw-370-500-l Pw-370-500-s370 x 500 398 x 518 88 x 88

* dopłata do lakieru białego + 30%

* dopłata do lakieru białego + 30%

* dopłata do lakieru białego + 30%

bok@nesling.pl infolinia: 530 509 110www.nesling.pl           



Pergola aluminiowa NESLING®

Pergola jest wykonana z wytrzymałego aluminium ekstrudowanego 
wysokiej jakości. Charakteryzuje się dużą stabilnością oraz odpor-
nością na niekorzystne warunki pogodowe.
Pergole aluminiowe NESLING® są dostępne w trzech konfiguracjach: 
wolnostojąca, przyścienna 1, przyścienna 2. Do wyboru są także  
3 warianty kolorystyczne pergoli. Do konstrukcji można dopasować 
odpowiednią roletę rzymską poziomą COOLFIT® Harmonica.

Zalety pergoli aluminiowej NESLING®:
• 2 lata gwarancji
• 3 warianty montażu
• 3 kolory pergoli
• różne rozmiary konstrukcji
• wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Nowość w ofercie NESLING®! 
Trwała i stabilna pergola z aluminium.

Dostępne kolory pergoli NESLING®

z ograniczeniem 
odpowiedzialności 

za detale

Wysoka jakość Wymiary 
niestandardowe 

dostępne  
na zamówienie

Łatwy montaż 
w krótkim czasie

Film oraz instrukcja 
montażu na 

www.nesling.pl
2 LATA     G

W A R A N CJ I

16

anTRacYT
Ral 7016

sREbRnY
Ral 9007

bIaŁY
Ral 9016

Skontaktuj się z nami
wybierz kolor na zamówienie indywidualne

Dostępne kolory rolet poziomych  
COOLFIT®

PIaskowY cZaRnY ZŁamana bIEl

anTRacYT lImonka

bok@nesling.pl          +48 530 509 110

Cena pergoli aluminiowej 
obejmuje kompletną  

konstrukcję wraz  
z elementami montażowymi  

i mocującymi.  

UWAGA!

NOWOśĆ 2019
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PERGOLA ALUMINIOWA PRzyśCIENNA 2

(słupki: 2 szt., boki: 3 szt.)

wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Przekrój
elementu [mm] numer artykułu cena

3171,00 złPs2-200-300-a200 x 300 220 x 320 100 x 100

3321,00 złPs2-200-400-a200 x 400 220 x 420 100 x 100

3250,00 złPs2-290-300-a290 x 300 310 x 320 100 x 100

3405,00 złPs2-290-400-a290 x 400 310 x 420 100 x 100

4428,00 złPs2-370-370-a370 x 370 390 x 390 100 x 100

3784,00 złPs2-200-500-a200 x 500 220 x 520 100 x 100

3874,00 złPs2-290-500-a290 x 500 310 x 520 100 x 100

4981,00 zł370 x 500 390 x 520 100 x 100 Ps2-370-500-a

wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Przekrój
elementu [mm] numer artykułu cena

(słupki: 3 szt., boki: 4 szt.)

PERGOLA ALUMINIOWA PRzyśCIENNA 1

(słupki: 2 szt., boki: 3 szt.)

wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

wyzmiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Przekrój
elementu [mm] numer artykułu cena

3221,00 złPs1-200-300-a200 x 300 230 x 310 100 x 100

4228,00 złPs1-200-400-a200 x 400 230 x 410 100 x 100

3411,00 złPs1-290-300-a290 x 300 320 x 310 100 x 100

4428,00 złPs1-290-400-a290 x 400 320 x 410 100 x 100

4528,00 złPs1-370-370-a370 x 370 400 x 380 100 x 100

(słupki: 4 szt., boki: 5 szt.)

wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Przekrój
elementu [mm] numer artykułu cena

5315,00 złPs1-200-500-a200 x 500 230 x 510 100 x 100

5535,00 złPs1-290-500-a290 x 500 320 x 510 100 x 100

5725,00 złPs1-370-500-a370 x 500 400 x 510 100 x 100

PERGOLA ALUMINIOWA WOLNOSTOJąCA

(słupki: 4 szt., boki: 4 szt.)

wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Przekrój
elementu [mm] numer artykułu cena

4238,00 złPw-200-300-a200 x 300 230 x 320 100 x 100

5235,00 złPw-200-400-a200 x 400 230 x 420 100 x 100

4428,00 złPw-290-300-a290 x 300 320 x 320 100 x 100

5535,00 złPw-290-400-a290 x 400 320 x 420 100 x 100

6742,00 złPw-370-370-a370 x 370 400 x 390 100 x 100

(słupki: 6 szt., boki: 6 szt.)

wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Przekrój
elementu [mm] numer artykułu cena

6380,00 złPw-200-500-a200 x 500 230 x 520 100 x 100

6642,00 złPw-290-500-a290 x 500 320 x 520 100 x 100

7749,00 złPw-370-500-a370 x 500 400 x 520 100 x 100

bok@nesling.pl infolinia: 530 509 110www.nesling.pl           



Parawan balkonowy NESLING®

Parawany balkonowe NESLING® wykonane są z wytrzymałego ma-
teriału w 3 kolorach do wyboru. Solidne zamocowanie umożliwiają 
gęsto rozmieszczone oczka montażowe.

Wygodny w montażu parawan, który zapewnia pry-
watność, a przy tym chroni przed promieniowaniem 
UV i wiatrem.

Dostępne kolory parawanów NESLING®

z ograniczeniem 
odpowiedzialności 

za detale

Materiał łatwy 
w czyszczeniu

Łatwy montaż 
w krótkim czasie

Film oraz instrukcja 
montażu na 

www.nesling.pl
5 LAT     G

W A R A N CJ I

PIaskowY anTRacYT ZŁamana bIEl

Rama regulowana FLEX FRAME®

Nr artykułu Kolor

N101-082-500

N106-082-500

N108-082-500 Złamana biel

Antracyt

Piaskowy

cena: 247,10 zł

Parawan balkonowy
80 x 500 cm

Bardzo mocno tkany materiał HDPE o gramaturze 285 g/m2

 zapewnia do 95% ochrony przed promieniowaniem UV. 
Materiał jest lekko perforowany, przepuszcza wodę.  

Jest odporny na pleśń.

18

UWAGA!

500 cm

80
 c

m

500 cm

80
 c

m

Parawan można mocować na balustradzie balkonowej po jej  
wewnętrznej stronie, jak i pomiędzy szczebelkami. Oczka ze stali 
 nierdzewnej rozmieszczone co 50 cm służą do stabilnego i moc-
nego montażu do balustrady, zapewniając odporność parawanu 
na trudne i wietrzne warunki atmosferyczne. Istnieje możliwość 

zamówienia parawanu w niestandardowych wymiarach, po wcze-
śniejszej konsultacji z dostawcą.

wymiary parawanuschemat montażowy parawanu



Rama FLEX FRAME® wykonana jest ze stali powlekanej. Dzięki mar-
kizie balkonowej powstałej na ramie można regulować cień w pio-
nie i poziomie. 
Ramę montuje się na balkonie rozporowo pomiędzy podłogą 
a stropem lub innym stabilnym elementem. Do montażu nie po-
trzeba żadnych narzędzi. Wysokość ramy jest regulowana mak-
symalnie do 3 m. Dzięki łącznikom FLEX FRAME® można połączyć 
dwie lub więcej ram.

Połączenie ramy FLEX FRAME® i rolety pionowej 
COOLFIT® tworzy markizę pasującą na balkony.

z ograniczeniem 
odpowiedzialności 

za detale

Wymiary 
niestandardowe 

dostępne  
na zamówienie

Łatwy montaż 
w krótkim czasie

Wysoka jakość 5 LAT     G

W A R A N CJ I

Rama regulowana FLEX FRAME®

Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% VAT 19www.nesling.pl      infolinia: 530 509 110

cena: 452,50 zł

cena: 695,20 zł

Rama regulowana FLEX FRAME®

do markizy balkonowej
nr artykułu:  n100-021-100

Łącznik do ramy regulowanej
FLEX FRAME®

nr artykułu:  n100-021-101 Do ramy regulowanej FLEX FRAME® montuje się 
wyłącznie rolety pionowe COOLFIT®                   

str. 12

UWAGA!
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Pokrowce do rolet rzymskich 
poziomych COOLFIT® Harmonica

Dwuletnia ochrona 
gwarancyjna

Zapewnia bezpieczne 
przechowywanie 

rolet rzymskich poza 
sezonem

Kompatybilność  
z różnymi długościami 

rolet rzymskich

Pokrowce występują w trzech długościach: 200, 290 i 370 cm, od-
powiadających szerokościom rolet COOLFIT® Harmonica. Każdy 
pokrowiec montuje się na krótszym boku pergoli NESLING®.
Pokrowiec osłania zwiniętą roletę rzymską przed opadającymi liść-
mi, kurzem i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Dzię-
ki wywietrznikom w materiale zapewniony jest przepływ powietrza, 
co chroni roletę przed negatywnym wpływem wilgoci.

Każdy pokrowiec NESLING® jest w kolorze antracytowym.

Produkt przeznaczony do ochrony rolet rzymskich 
COOLFIT® Harmonica zamocowanych na pergoli.

Pokrowiec Coolfit®

Harmonica 200 cm
nr artykułu: n601-082-200

cena: 440,50 zł

Pokrowiec Coolfit® 
Harmonica 290 cm
nr artykułu: n601-082-290

cena: 495,20 zł

Pokrowiec Coolfit® 
Harmonica 370 cm
nr artykułu: n601-082-370

cena: 597,40 zł

Pokrowce przeznaczone są wyłącznie do rolet rzymskich 
poziomych COOLFIT® Harmonica                     

str. 10

UWAGA!



Wsporniki stanowią niezbędne elementy  
montażowe do pergoli drewnianych NESLING®                     

str. 14

UWAGA!

21www.nesling.pl      infolinia: 530 509 110

Zestawy montażowe 
do pergoli drewnianych NESLING®

Wsporniki umożliwiają łączenie i mocowanie ele-
mentów konstrukcji pergoli drewnianej NESLING®. 

nr artykułu: n300-1

cena: 320,50 zł/2 szt.

Wsporniki 
narożne 2 szt.

nr artykułu: n300-2

cena: 195,20 zł/2 szt.

Wsporniki 
przyścienne 2 szt.

nr artykułu: n300-3

cena: 267,10 zł/2 szt.

Wsporniki  
łączeniowe 2 szt.

nr artykułu: n300-4

cena: 249,50 zł/2 szt.

Wsporniki  
przypodłogowe 2 szt.

nr artykułu: ksw90

cena: 65,00 zł/szt.

Kotwa do pergoli 1 szt.

Sprzedawane są w  zestawie zawierającym 2 szt. wsporników  
i  śruby mocujące. Wsporniki narożne umożliwiają stosunkowo 
proste łączenie elementów konstrukcji w narożnikach.
Do montażu pergoli przyściennej rekomendujemy wsporniki 
przyścienne. Wsporniki łączeniowe służą do łączenia belek po-
ziomych z pionowym słupem. Wsporniki przypodłogowe to ele-
menty mocujące słupy pergoli do podłoża. Kotwa umożliwia 
montaż pergoli na gruncie. Wykonana jest ze stalowej blachy 
o grubości 2 mm, ocynkowana ogniowo lub galwanicznie.

Łatwy montaż 
w krótkim czasie

Film oraz instrukcja 
montażu na 

www.nesling.pl

Wysoka jakość
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Realizacje NESLING®
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