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Produkty marki NESLING® od 5 lat są dostępne 
także na rynku polskim. Ich wyróżnikami są: bar-
dzo mocno tkany materiał HDPE, nowoczesny de-
sign, 5-letnia gwarancja, łatwe czyszczenie, odpor-
ność na pleśń, prosty montaż i aż do 95% ochro-
ny przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Wysoka jakość, funkcjonalne rozwiązania oraz 
eleganckie wzornictwo przekonały już wielu inwe-
storów do skorzystania z  oferty NESLING®. Pro-
dukty marki mogą posłużyć zarówno do aranża-
cji prywatnych posesji, jak i  tworzenia profesjo-
nalnych zadaszeń w  hotelach, restauracjach, na 
przystaniach i w marinach.

Nowości NESLING® w 2020 r.: 

– wodoszczelna roleta rzymska PROSAIL®,
– parasol przeciwsłoneczny COOLFIT®, umożliwiający 
dowolne sterowanie cieniem w zakresie 360º.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się  
z ofertą NESLING® na 2020 rok.

NESLING® jest światowym liderem w pro-
dukcji żagli, rolet i pergoli oraz materiałów 
mocujących. 

bok@nesling.pl

infolinia: 530 509 110

www.nesling.pl           

Najnowszych informacji o produktach NesliNg®

szukaj na naszym profilu na Facebooku.

facebook.com/neslingPL
Na kanale YouTube znajdziesz filmy 

z instruktażem montażu produktów NesliNg®.

youtube.com/c/NeslingPl

Zobacz najnowsze aranżacje NesliNg® 
na Instagramie.

instagram.com/nesling_polska
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SPIS TREŚCI
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Pergola drewniana NesliNg®

Pergola aluminiowa NesliNg®

Rama regulowana FleX FRAMe® do markizy balkonowej

Parawan balkonowy NesliNg®

Realizacje NesliNg®
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Żagiel przeciwsłoneczny COOlFiT® 

Żagiel przeciwdeszczowy dReAMsAil®

Roleta rzymska pozioma COOlFiT® Harmonica

Roleta przeciwdeszczowa PROsAil®

Parasol przeciwsłoneczny COOlFiT®

Roleta pionowa COOlFiT®

* Ceny zawierają po-
datek VAT (o warto-
ści 23%) i obowiązują 
od 1 lutego 2020 r. do 
kolejnej aktualizacji 
cennika.
* Gwarancja na produk-
ty z ograniczeniem odpo-
wiedzialności za detale.
* Kolory produktów pre-
zentowanych w katalogu 
mogą odbiegać od kolo-
rów rzeczywistych. Wzor-
niki materiałów dostępne 
są u dystrybutorów.
* Przedstawiona oferta 
cenowa ma charakter in-
formacyjny, nie stanowi 
oferty handlowej w rozu-
mieniu art. 66 §1 Kodek-
su cywilnego oraz nie sta-
nowi odzwierciedlenia ak-
tualnych stanów magazy-
nowych.

Pamiętaj! 
TO WAŻNe!

PReMieRA 2020

PReMieRA 2020
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Dostępne kolory żagli 
przeciwsłonecznych COOlFiT®

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

Żagle przeciwsłoneczne COOLFIT® są wykonane z bardzo moc-
no tkanego materiału HDPE o gramaturze 285 g/m². Występują  
w 4 kształtach, 6 kolorach i 7 rozmiarach. 
Łatwo je samodzielnie zamocować, korzystając z odpowied-
nio dobranego zestawu montażowego. 
Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych wymiarów 
żagli po wcześniejszej konsultacji z doradcą.

Zalety żagli przeciwsłonecznych COOLFIT®:
• 5 lat gwarancji
• do 95% ochrony przed promieniowaniem UV
• wysoka odporność na pleśń
• można je czyścić gąbką lub myjką ciśnieniową 
• perforowana struktura materiału zapewnia odpowiednią 

wentylację

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

Nowoczesny i funkcjonalny produkt przeznaczony 
do aranżacji strefy cienia na tarasie lub w ogrodzie.

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

Żagiel przeciwsłoneczny 
COOLFIT®

Przykładowe warianty montażu:

Przyścienny 
z żaglem trójkątnym 

Przyścienny 
z żaglem kwadratowym

Konfiguracja 
bez użycia masztów

Z dwoma
żaglami trójkątnymi

Kwadrat
na samych masztach

Kompozycja 
z kilku żagli

Piaskowy Czarny Złamana biel

Antracyt Limonka Ceglasty

bok@nesling.pl

infolinia: 530 509 110

www.nesling.pl           

Produkt zawiera: materiał przeciwsłoneczny HDPE o gramaturze 
285 g/m2 w wybranym kolorze, rozmiarze i kształcie oraz wszyte 
pierścienie narożne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316.



Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% VAT 5

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

UWAgA!
Niezbędne elementy 
montażowe do żagli

str. 7

Materiał łatwy  
w czyszczeniu

90–95% ochrony 
przed promie-
niowaniem UV

gwarancji5lat
Z ogranicze-

niem odpowie-
dzialności 
za detale

Wymiary nie-
standardowe 

dostępne  
na zamówienie

Film oraz 
instrukcja 

montażu na 
www.nesling.pl

Śledź 
na bieżąco 

nasze promocje 
w sieci
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Dostępne kolory 
żagli przeciwdeszczowych 

dReAMsAil®

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

Żagle przeciwdeszczowe DREAMSAIL® są wykonane z wodosz-
czelnego materiału z powłoką PU o gramaturze 220 g/m². Wy-
stępują w 2 kształtach i 2 kolorach. Łatwo je samodzielnie zamo-
cować, korzystając z odpowiednio dobranego zestawu monta-
żowego. Podczas mocowania żagli przeciwdeszczowych należy 
zachować kąt 30°, co umożliwi swobodne spływanie wody desz-
czowej. Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych wy-
miarów żagli po wcześniejszej konsultacji z doradcą.

Zalety żagli przeciwdeszczowych DREAMSAIL®:
• 3 lata gwarancji
• wodoszczelność
• wysoka ochrona przeciwsłoneczna
• różne sposoby montażu
• bardzo wytrzymały materiał wzmocniony na krawędziach

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

Praktyczny produkt umożliwiający spędzanie czasu 
na zewnątrz nawet podczas deszczowej pogody.

Żagiel przeciwdeszczowy 
DREAMSAIL®

Przykładowe warianty montażu:

Kremowy Szary

Kwadratowy przy ścianie

Trójkątny przy ścianie

Kwadratowy 
na masztach

bok@nesling.pl

infolinia: 530 509 110

www.nesling.pl           

Produkt zawiera: materiał przeciwdeszczowy z powłoką PU o gramaturze 
220 g/m2 w wybranym kolorze, rozmiarze i kształcie oraz wszyte pierścienie 
narożne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 316.



Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% VAT 7

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

50
0 cm

Szyna 1 m

Nr artykułu: N200-1

cena: 220,20 zł

Kotwa mocująca  
do podłoża (ocynkowana)

Nr artykułu: N100-065-070

cena: 199,00 zł

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

Nr artykułu: N100-070-250

cena: 699,00 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

Elementy montażowe do żagli COOLFIT® i DREAMSAIL®

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 zestaw elementów mo-
cujących dobierany jest przez naszych doradców w zależności od miejsca planowanego montażu żagli. 

Wymagany 
kąt nachylenia 
żagla min. 30°

Wymiary 
niestandardowe 

dostępne  
na zamówienie

gwarancji3lata
Z ogranicze-

niem odpowie-
dzialności 
za detale

Łatwy montaż
w krótkim 

czasie

Film oraz 
instrukcja 

montażu na 
www.nesling.pl

Przeciw- 
deszczowy
materiał

Śledź 
na bieżąco 

nasze promocje 
w sieci
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Dostępne kolory rolet rzymskich 
poziomych COOlFiT® Harmonica

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

Roleta rzymska pozioma jest wykonana z bardzo mocno tkane-
go materiału HDPE o gramaturze 285 g/m². Występuje w 8 roz-
miarach i 5 kolorach. Łatwo ją samodzielnie zamocować.

Zalety rolet rzymskich COOLFIT® Harmonica:
• 5 lat gwarancji
• do 95% ochrony przed promieniowaniem UV
• wysoka odporność na pleśń
• można je czyścić gąbką lub myjką ciśnieniową
• perforowana struktura materiału zapewnia odpowiednią 

wentylację

Aby ochronić roletę przed niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi, a także bezpiecznie przechowywać ją na zewnątrz 
poza sezonem, polecamy pokrowiec dostępny w naszej ofercie.

Elegancka, wytrzymała zacieniająca roleta prze-
znaczona do montażu na pergoli NESLING® lub 
własnej konstrukcji.

Roleta rzymska pozioma 
COOLFIT® Harmonica

Przykładowe warianty montażu:

Zadaszenie pergoli 
przyściennej

Równoległe rozmieszczenie 
rolet poziomych

 Roleta pozioma 
w duecie z pionową

Zadaszenie 
pergoli wolnostojącej

Piaskowy Czarny Złamana biel

Antracyt Limonka

bok@nesling.pl

infolinia: 530 509 110

www.nesling.pl           

Produkt zawiera: materiał przeciwsłoneczny HDPE o gramaturze 
285 g/m2 w wybranym kolorze i rozmiarze oraz kompletny zestaw 
elementów montażowych.



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

Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% VAT 9

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

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

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

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

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

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

370 cm

37
0 

cm

370 cm

50
0 

cm

290 cm

30
0 

cm

200 cm
40

0 
cm

200 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

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

200 cm

30
0 

cm

Pokrowce do rolet rzymskich poziomych COOLFIT® Harmonica

Materiał łatwy  
w czyszczeniu

90–95% ochrony 
przed promie-
niowaniem UV

gwarancji5lat
Z ogranicze-

niem odpowie-
dzialności 
za detale

Wymiary nie-
standardowe 

dostępne  
na zamówienie

Film oraz 
instrukcja 

montażu na 
www.nesling.pl

Śledź 
na bieżąco 

nasze promocje 
w sieci
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Dostępny kolor  
rolet przeciwdeszczowych PROsAil®

Występuje w jednym rozmiarze i jednym kolorze. Dopaso-
wana jest do aluminiowej konstrukcji pergoli o wymiarach 
zewnętrznych 320 x 320 cm.
Łatwo ją samodzielnie zamocować.

Zalety rolet przeciwdeszczowych PROSAIL®:
• 3 lata gwarancji
• wysokiej jakości wodoszczelny, akrylowy materiał
• dopasowane do aluminiowej konstrukcji pergoli
• możliwość ręcznego rozsuwania i zsuwania rolety za 

pomocą systemu szynowego

Praktyczna i wytrzymała roleta zapewniająca
komfortowe spędzanie czasu pod pergolą 
nawet w deszczowe dni.

Roleta 
przeciwdeszczowa 
PROSAIL®

Wysoka jakość
Film oraz 
instrukcja 

montażu na 
www.nesling.pl

gwarancji3lata
Z ogranicze-

niem odpowie-
dzialności 
za detale

Łatwy montaż 
w krótkim 

czasie

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

Wykonane z wysokiej jakości materiału akrylowego 
o gramaturze 300 g/m². 

Antracyt

PReMieRA 2020

Dostępny wariant:

cena: 3990,00 zł

bok@nesling.pl

infolinia: 530 509 110

www.nesling.pl           

Śledź 
na bieżąco 

nasze promocje 
w sieci

Produkt zawiera: materiał przeciwdeszczowy, akrylowy o gramaturze 
300 g/m2 oraz kompletny zestaw elementów montażowych.

29
7 

cm

297 cm
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Dostępne kolory  
parasola COOlFiT®

Występuje w 2 kształtach i 2 kolorach. Łatwo go samodziel-
nie zamocować, korzystając z odpowiednio dobranego zesta-
wu montażowego.

Zalety parasoli przeciwsłonecznych 360º COOLFIT®:
• perforowany materiał zapewniający wentylację
• uniwersalna, wytrzymała aluminiowa konstrukcja

Funkcjonalny i oryginalny parasol, który umożliwia 
swobodne sterowanie cieniem w zakresie 360º.

Parasol przeciwsłoneczny 
360º COOLFIT®

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

Wykonany jest z bardzo mocno tkanego  
materiału HDPE o gramaturze 285 g/m².

Antracyt Złamana biel

PReMieRA 2020

Materiał łatwy  
w czyszczeniu

90–95% ochrony 
przed promie-
niowaniem UV

gwarancji5lat
Z ogranicze-

niem odpowie-
dzialności 
za detale

Film oraz 
instrukcja 

montażu na 
www.nesling.pl

Dostępne warianty:

300 x 300 cm ø 350 cm

Podstawa krzyżowa 
(nie zawiera wymaganego obciążenia) 

360º

45º

cena: 2490,00 złcena: 2490,00 zł

cena: 195,00 zł

bok@nesling.pl

infolinia: 530 509 110

www.nesling.pl           

Śledź 
na bieżąco 

nasze promocje 
w sieci

Produkt zawiera: materiał przeciwsłoneczny HDPE o gramaturze 285 g/m2, 
w wybranym kolorze, rozmiarze i kształcie oraz kompletny zestaw elementów 
montażowych bez podstawy krzyżowej. 
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Dostępne kolory rolet pionowych 
COOlFiT®

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

Roleta pionowa umożliwia dowolne sterowanie 
cieniem w zależności od kąta padania promie-
ni słonecznych.

Roleta pionowa 
COOLFIT®

Przykładowe warianty montażu:

Między słupkami Na zewnątrz belki

Piaskowy Czarny Złamana biel

Antracyt Limonka

3 sposoby montażu:

Między 
słupkami

Od 
spodu 
belki

Na 
zewnątrz 

belki

bok@nesling.pl

infolinia: 530 509 110

www.nesling.pl           

Produkt zawiera: materiał przeciwsłoneczny HDPE o gramaturze 
285 g/m2 w wybranym kolorze i rozmiarze oraz kompletny zestaw 
elementów montażowych.

Roleta pionowa może posłużyć jako uzupełnienie pergoli  
NESLING® lub jako integralna część ramy regulowanej FLEX 
FRAME®, wraz z którą tworzy markizę balkonową. Roleta pionowa 
jest wykonana z bardzo mocno tkanego materiału HDPE o gra-
maturze 285 g/m². Występuje w 5 rozmiarach i 5 kolorach. Istnie-
je możliwość zamówienia niestandardowego rozmiaru rolety po 
wcześniejszej konsultacji z doradcą.

Zalety rolet pionowych COOLFIT®:
• 5 lat gwarancji
• do 95% ochrony przed promieniowaniem UV
• wysoka odporność na pleśń
• perforowana struktura materiału zapewnia odpowiednią 

wentylację
• metalowe oczka na dolnej belce umożliwiają przytwierdze-

nie rolety do podłoża
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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. 18

Rama regulowana FLEX FRAME®

i roleta pionowa COOLFIT®

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

Materiał łatwy  
w czyszczeniu

Łatwy montaż 
w krótkim czasie

gwarancji5lat
Z ogranicze-

niem odpowie-
dzialności 
za detale

Wymiary nie-
standardowe 

dostępne  
na zamówienie

Film oraz 
instrukcja 

montażu na 
www.nesling.pl

Śledź 
na bieżąco 

nasze promocje 
w sieci

UWAgA!



14

Dostępne kolory  
drewna pergoli NesliNg®

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

Pergola drewniana jest wykonana z drewna iglastego. Wy-
stępuje w trzech wariantach konstrukcyjnych i różnych 
rozmiarach, dzięki czemu można ją dopasować do każ-
dego rodzaju ogrodu i tarasu. Istnieje możliwość wyboru 
spośród 7 kolorów drewna. Do pergoli lakierowanej dołą-
czane jest dodatkowo 100 ml wybranego koloru lakieru. 
Można nim zabezpieczyć ubytki powstałe podczas monta-
żu lub użytkowania. Stabilność pergoli zapewniają zastrza-
ły narożne.

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

Pergola drewniana 
NESLING®

Surowe 01 Lakier bezbarwny 02 Białe 03

Sosna 04 Bursztyn 05

Ciemny orzech 06 Antracyt 07

bok@nesling.pl

infolinia: 530 509 110

www.nesling.pl           

Produkt zawiera: konstrukcję drewnianą w wybranym rozmiarze, 
kolorze, zastrzały drewniane oraz 100 ml wybranego koloru lakieru do 
pergoli lakierowanej.
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Elementy drewniane Pergola przyścienna 2

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

Przekrój
elementu [mm]

1145,00 zł 867,00 zł88 x 88

1490,00 zł 982,00 zł88 x 88

1330,00 zł 1030,00 zł88 x 88

1490,00 zł 1040,00 zł88 x 88

2135,00 zł 1490,00 zł88 x 88

1560,00 zł 1145,00 zł88 x 88

1720,00 zł 1330,00 zł88 x 88

2290,00 zł 1560,00 zł88 x 88

Przekrój
elementu [mm]

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

Elementy drewniane Pergola przyścienna 1

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

Przekrój
elementu [mm]

1145,00 zł 865,00 zł88 x 88

1445,00 zł 1030,00 zł88 x 88

1330,00 zł 1030,00 zł88 x 88

1445,00 zł 1095,00 zł88 x 88

2140,00 zł 1490,00 zł88 x 88

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

Przekrój
elementu [mm]

1905,00 zł 1330,00 zł88 x 88

2020,00 zł 1445,00 zł88 x 88

2480,00 zł 2020,00 zł88 x 88

Elementy drewniane Pergola wolnostojąca

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

Przekrój
elementu [mm]

Drewno 
lakierowane* (cena)

1675,00 zł 1150,00 zł88 x 88

2020,00 zł 1490,00 zł88 x 88

1790,00 zł 1375,00 zł88 x 88

2140,00 zł 1675,00 zł88 x 88

2945,00 zł 2140,00 zł88 x 88

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

Przekrój
elementu [mm]

2485,00 zł 1720,00 zł88 x 88

2600,00 zł 1905,00 zł88 x 88

3290,00 zł 2945,00 zł

Wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

200 x 300

200 x 400

290 x 300

290 x 400

370 x 370

200 x 500

290 x 500

370 x 500

Wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

Wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

200 x 300

200 x 400

290 x 300

290 x 400

370 x 370

Wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

200 x 500

290 x 500

370 x 500

Wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

200 x 300

200 x 400

290 x 300

290 x 400

370 x 370

Wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

200 x 500

290 x 500

370 x 500

Wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

219 x 318

219 x 418

309 x 318

309 x 418

389 x 388

219 x 518

309 x 518

389 x 518

Wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Wyzmiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

228 x 309

228 x 409

318 x 309

318 x 409

398 x 379

Wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

228 x 509

318 x 509

398 x 509

Wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

228 x 318

228 x 418

318 x 318

318 x 418

398 x 388

Wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

228 x 518

318 x 518

398 x 518 88 x 88

* dopłata do lakieru białego + 30%

* dopłata do lakieru białego + 30%

* dopłata do lakieru białego + 30%

Zestawy wsporników 
montażowych 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.

Drewno 
surowe (cena)

Drewno 
lakierowane* (cena)

Drewno 
surowe (cena)

Drewno 
lakierowane* (cena)

Drewno 
surowe (cena)

Drewno 
lakierowane* (cena)

Drewno 
surowe (cena)

Drewno 
lakierowane* (cena)

Drewno 
surowe (cena)

Drewno 
lakierowane* (cena)

Drewno 
surowe (cena)

Wysoka jakość Łatwy montaż 
w krótkim czasie

gwarancji2lata
Z ogranicze-

niem odpowie-
dzialności 
za detale

Wymiary nie-
standardowe 

dostępne  
na zamówienie

Film oraz 
instrukcja 

montażu na 
www.nesling.pl

Śledź 
na bieżąco 

nasze promocje 
w sieci
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Dostępne kolory  
rolet poziomych COOlFiT®

Pergola jest wykonana z wytrzymałego aluminium ekstru-
dowanego wysokiej jakości. Charakteryzuje się dużą stabil-
nością oraz odpornością na niekorzystne warunki pogo-
dowe. Pergola aluminiowa NESLING® występuje w trzech 
wariantach konstrukcyjnych i różnych rozmiarach. Istnie-
je możliwość wyboru koloru pergoli spośród całej palety 
RAL. Do konstrukcji można dopasować odpowiednią ro-
letę rzymską poziomą COOLFIT® Harmonica lub roletę 
rzymską poziomą wodoszczelną PROSAIL®.

Trwała i stabilna pergola w całości wykonana 
z aluminium.

Pergola aluminiowa 
NESLING®

Dostępne kolory  
pergoli NesliNg®

Antracyt 
RAL 7016

Srebrny
RAL 9007

Biały
RAL 9016

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

Skontaktuj się z nami.
Wybierz kolor na zamówienie indywidualne

bok@nesling.pl +48 530 509 110

bok@nesling.pl

infolinia: 530 509 110

www.nesling.pl           

Produkt zawiera: konstrukcję aluminiową w wybranym rozmiarze 
i kolorze oraz kompletny zestaw elementów montażowych.
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Pergola aluminiowa przyścienna 2

(słupki: 2 szt., boki: 3 szt.)

(słupki: 3 szt., boki: 4 szt.)

Pergola aluminiowa przyścienna 1

(słupki: 2 szt., boki: 3 szt.)

(słupki: 4 szt., boki: 5 szt.)

Pergola aluminiowa wolnostojąca

(słupki: 4 szt., boki: 4 szt.)

(słupki: 6 szt., boki: 6 szt.)

Cena

3171,00 zł

3321,00 zł

3250,00 zł

3405,00 zł

4428,00 zł

3784,00 zł

3874,00 zł

4981,00 zł

Cena

Cena

3221,00 zł

4228,00 zł

3411,00 zł

4428,00 zł

4528,00 zł

Cena

5315,00 zł

5535,00 zł

5725,00 zł

Cena

4238,00 zł

5235,00 zł

4428,00 zł

5535,00 zł

6742,00 zł

Cena

6380,00 zł

6642,00 zł

7749,00 zł

Wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

200 x 300

200 x 400

290 x 300

290 x 400

370 x 370

200 x 500

290 x 500

370 x 500

Wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

Wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

200 x 300

200 x 400

290 x 300

290 x 400

370 x 370

Wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

200 x 500

290 x 500

370 x 500

Wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

200 x 300

200 x 400

290 x 300

290 x 400

370 x 370

Wymiar rolety 
rzymskiej do pergoli [cm]

200 x 500

290 x 500

370 x 500

Wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

220 x 320

220 x 420

310 x 320

310 x 420

390 x 390

220 x 520

310 x 520

390 x 520

Wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

Wyzmiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

230 x 310

230 x 410

320 x 310

320 x 410

400 x 380

Wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

230 x 510

320 x 510

400 x 510

Wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

230 x 320

230 x 420

320 x 320

320 x 420

400 x 390

Wymiar zewnętrzny  
pergoli [cm]

230 x 520

320 x 520

400 x 520

Przekrój
elementu [mm]

100 x 100

100 x 100

100 x 100

100 x 100

100 x 100

100 x 100

100 x 100

100 x 100

Przekrój
elementu [mm]

Przekrój
elementu [mm]

100 x 100

100 x 100

100 x 100

100 x 100

100 x 100

Przekrój
elementu [mm]

100 x 100

100 x 100

100 x 100

Przekrój
elementu [mm]

100 x 100

100 x 100

100 x 100

100 x 100

100 x 100

Przekrój
elementu [mm]

100 x 100

100 x 100

100 x 100

Cena pergoli aluminiowej 
obejmuje kompletną  

konstrukcję wraz  
z elementami montażowymi  

i mocującymi.  

UWAgA!

Wysoka jakość Łatwy montaż 
w krótkim czasie

Film oraz 
instrukcja 

montażu na 
www.nesling.pl

gwarancji2lata
Z ogranicze-

niem odpowie-
dzialności 
za detale

Wymiary nie-
standardowe 

dostępne  
na zamówienie

Śledź 
na bieżąco 

nasze promocje 
w sieci
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Dostępne kolory parawanów

Rama FLEX FRAME® jest elastyczna, co sprawia, że każda wy-
brana szerokość rolety pionowej COOLFIT® dopasuje się do 
niej. Ramę montuje się na balkonie rozporowo pomiędzy pod-
łogą a stropem lub innym stabilnym elementem. Do montażu 
nie potrzeba żadnych narzędzi. Wysokość ramy jest regulowa-
na maksymalnie 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.

Rama regulowana
FLEx FRAME® 

do markizy balkonowej

Po
da

ne
 c

en
y 

są
 c

en
am

i b
ru

tto
 i 

za
wi

er
ają

 2
3%

 V
AT

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

Antracyt Złamana biel

Parawany balkonowe NESLING® wykonane są z wytrzymałego 
materiału HDPE o gramaturze 285 g/m². Perforowana struktura 
materiału zapewnia odpowiednią wentylację powietrza. Parawa-
ny występują w jednym rozmiarze i 3 kolorach. Gęsto rozmiesz-
czone oczka montażowe umożliwiają solidne zamocowanie.

Wygodny w montażu parawan chroni przed 
promieniowaniem UV i wiatrem.

Parawan balkonowy
Wysoka jakość Łatwy montaż 

w krótkim czasie

gwarancji5lat
Z ogranicze-

niem odpowie-
dzialności 
za detale

Film oraz 
instrukcja 

montażu na 
www.nesling.pl

Materiał łatwy  
w czyszczeniu

Łatwy montaż 
w krótkim czasie

gwarancji5lat
Z ogranicze-

niem odpowie-
dzialności 
za detale

Film oraz 
instrukcja 

montażu na 
www.nesling.pl Piaskowy

cena: 984,50 zł

Rama regulowana FLEX FRAME®

do markizy balkonowej
Nr artykułu:  N100-021-100

cena: 539,20 zł

Łącznik do ramy regulowanej
FLEX FRAME®

Nr artykułu:  N100-021-101

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

m
ax

 3
0

0 
cm

bok@nesling.pl

infolinia: 530 509 110

www.nesling.pl           

Śledź 
na bieżąco 

nasze promocje 
w sieci

Śledź 
na bieżąco 

nasze promocje 
w sieci

Produkt zawiera: dwie 
regulowane belki rozporowe 
wykonane ze stali powlekanej 
wraz z dwoma regulowanymi 
ramionami wysuwnymi.

Produkt zawiera: materiał przeciwsłoneczny HDPE o gramaturze 285 g/m2 
w wybranym kolorze oraz oczka ze stali nierdzewnej rozmieszczone co 50 cm.

Produkt zawiera: jedną 
regulowaną belkę rozporową 
wykonaną ze stali powlekanej 
wraz z jednym regulowanym 
ramieniem wysuwnym.



Nowości NESLING® – sezon 2020

Roleta 
przeciwdeszczowa 
PROsAil®

Parasol 
COOlFiT®

Więcej:

str. 10

Więcej:

str. 11
19



Żagle NESLING® – sezon 2020

Żagle przeciwsłoneczne 
COOlFiT®

Żagle przeciwdeszczowe 
dReAMsAil®

20



Więcej:

str. 4-7

Żagle przeciwsłoneczne 
COOlFiT®

Żagle przeciwdeszczowe 
dReAMsAil®
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Rolety NESLING® – sezon 2020

Rolety rzymskie poziome 
COOlFiT® Harmonica

Rolety pionowe 
COOlFiT®

22



Więcej:

str. 8 i 12

Rolety rzymskie poziome 
COOlFiT® Harmonica

Rolety pionowe 
COOlFiT®
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Śledź na bieżąco promocje oraz gotowe zestawy 
na www.nesling.pl oraz Facebooku, YouTube i Instagramie

AUTORYZOWANY 
PRZEDSTAWICIEL


