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Biyoiklimsel Pergola Sistemleri, gölge sistemleri üretimin de, hayal gücünün 
ulaştığı en üst noktadır. Havanın doğal dolaşımından yararlanılarak 
iklimlendirme sağlayan Biyoiklimsel Pergola Sistemleri, istenilmesi 
durumunda üzerinde yer alan “Açılır – Kapanır” yada“ Kendi ekseninde 
dönebilir” alüminyum paneller vasıtası ile hava geçişini sağlar. Birçok 
opsiyonel seçenek ile desteklenen Biyoiklimsel Pergola Sistemini, 4 mevsim 
özgürce kullanabilmeniz için tasarladık.

Entegre aydınlatma ve ses sistemi seçenekleri bulunan Biyoiklimsel Sistem, 
istenmesi durumunda ısıtıcı sistem ilavesi ile kış aylarının zor şartlarında 
bile kullanılabilir. Yeniliklerin takipçisi olan Rising Gölgelendirme Sistemleri, 
1 yıllık Ar-Ge çalışmalarının meyvesi olan B-Cube Biyoiklimsel Pergola 
Sistemlerini, 2019 yılı itibari ile yeni ürün grubu olarak sizlerin beğenisine 
sundu.

BIOCLIMATIC PERGOLALAR 
B-Cube CLASSIC | B-Cube FREEDOM | B-Cube URBAN | B-Cube INFINITY 
B-Cube GALAXY | B-Cube SPACE

Bioclimatic Pergola Systems are the highest point of imagination in the 
production of shade systems. Bioclimatic Pergola Systems, which provide 
air-conditioning by utilizing the natural circulation of the air, provide air 
passage through the “Open-Close” or “Rotatable on its own axis” aluminum 
panels on it, if desired. We have designed the Bioclimatic Pergola System, 
which is supported by many optional options, so that you can use it freely in 
4 seasons.

The Bioclimatic System, which has integrated lighting and sound system 
options, can be used even in the harsh conditions of the winter months with 
the addition of a heater system if desired. Rising Shading Systems, which is a 
follower of innovations, has introduced B-Cube Bioclimatic Pergola Systems, 
the fruit of  1-year R&D studies. As of 2019, It is presented as a product group.

BIOCLIMATIC PERGOLAS 
B-Cube CLASSIC | B-Cube FREEDOM | B-Cube URBAN | B-Cube INFINITY 
B-Cube GALAXY | B-Cube SPACE

Ufkunu genişlet ve sınırların 
ötesine geçmek için çabala

Expand your horizons and 
limit. Strive to go beyond

TR

EN

BİOKLİMATİK PERGOLA SİSTEMLERİ

enriches your living experience

BIOCLIMATIC
PERGOLA SYSTEMS

01.
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BİOKLİMATİK PERGOLA SİSTEMLERİ

enriches your living experience01.

BIOCLIMATIC
PERGOLA SYSTEMS

B-Cube FREEDOM

Özgür bir ruhunuz varsa ve sabit bir yaşamdan hoşlanmıyorsanız B-Cube FREEDOM pergola sistemi 
sizin hayata bakışınızı destekleyecektir.

Herhangi bir bina ya da konstrüksiyon desteğine ihtiyaç duymadan kendi ayaklarının üzerinde 
durabilmesi FREEDOM modelimizin B-Cube aile üyeleri arasında kolaylıkla fark edilmesini sağlıyor. 

Güçlü, dayanıklı, özgür ve modern duruşuyla B-Cube FREEDOM modelimiz diğer B-Cube aile üyeleri 
gibi tek tuşla açılıp kapanması ve açılırken dönebilmesiyle size kullanım kolaylığı sunmaktadır.

Dayanıklı yapı sistemi sayesinde dış mekanları güvenli kılan B-Cube pergola ailesinde “FREEDOM” size 
ergonomi, kolaylık ve stil vaat ediyor. 

Kullanım Alanları: Oteller, barlar, restoranlar, premium işletmeler, villalar ve özel yaşam alanları 
Max w: 4000 mm 
Max h:  7060 mm 

Places of Use: Hotels, bars, restaurants, premium businesses, villas and private living spaces 
Max w: 4000 mm 
Max h: 7060 mm 

TR

If you have a free spirit and you do not enjoy a static life, the B-Cube FREEDOM pergola system will 
change the way you look at life. It’s ability to stand on it’s own legs without ever needing a building or a 
construction support makes the FREEDOM model stand out from the B-Cube family.

Our B-Cube FREEDOM model, with it’s strong, durable, independant and modern looks, like our 
other B-Cube family members, can open and close with one button and the fact that it can turn while 
opening makes it easy to use for you.

With its’ strong built system, which makes outdoor areas safe, the “FREEDOM” member of the B-Cube 
pergola family promises ergonomy, ease of use and style.

EN
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enriches your living experience01.

B-Cube CLASSIC, pergola sisteminin B-Cube ailesinde, düz bir alana montajlanıp önden taşıyıcı 
dikmelerle desteklenen sistem yapısıyla öne çıkmaktadır. Dış mekan tasarımında geniş bir alana 
sahipseniz B-Cube CLASSIC modeli tam size göre.

Mevcut yapınıza rahat bir şekilde uyarlanmak üzere tasarlanan CLASSIC modelimiz Biyoklimatik 
pergola sisteminin sunduğu tüm avantajları size vadetmektedir. 

The B-Cube CLASSIC, from the B-Cube family of the pergola systems, is a system mounted on a flat area 
and supported by carrier posts from the front, which makes it stand out. If you have a wide space for 
outdoor design then the B-Cube CLASSIC model is just for you.

Designed to be easily adapted to your existing structure, our CLASSIC model promises all the 
advantages offered by the bioclimatic pergola system.

Kullanım Alanları: Oteller, barlar, restoranlar, premium işletmeler, villalar ve özel yaşam alanları 
Max w: 4000 mm 
Max h: 7060 mm 

TR

EN

B-Cube CLASSIC

Places of Use: Hotels, bars, restaurants, premium businesses, villas and private living spaces 
Max w: 4000 mm 
Max h: 7060 mm 

BİOKLİMATİK PERGOLA SİSTEMLERİ

BIOCLIMATIC
PERGOLA SYSTEMS
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Sonsuzluğun ihtiyaç duyduğu tek şey var oluş. B-Cube pergola ailesindeki INFINITY modelimizde kendi 
sonsuzluğunu yansıtabilmek için hazır olan bir taşıyıcı konstrüksiyona ihtiyaç duymaktadır.

B-Cube INFINITY modeli, sonsuzluk teması üzerinden tasarlanmış olduğu için bir çok farklı yapıya 
uygulama yapılabilmektedir.Konfor alanınızın çözümlerini arttıran estetik görünümü ile bazen ahşap 
bir yapı ile bazende mimari bir tasarım ile uyum içerisinde kurgulanabilmektedir.

Sunduğu farklı yapısal uyumluluk özelliği sayesinde istediğiniz anda odanızın üzerinde açılır bir 
tavan sunarken, bazende havuz başında ki ahşap pergolanızın üstünde açılır kapanır bir konfor alanı 
sunmaktadır. INFINITY sonsuz özgüveni ile sonsuz seçenekleri vadetmektedir.

The only thing that eternity needs is existance. To reflect it’s own INFINITY, our INFINITY model, from the 
B-Cube pergola family, needs an existing iron  
U Shape construction beam.

The B-Cube INFINITY model, designed with the INFINITY theme in mind, has been designed so that it 
can adapt to many different types of exisiting structures. With it’s good aesthetics and adaptability to 
wooden structures and architectural designs, it will provide good solutions for your living space.

Thanks to its different structural compatibility feature, it offers a sunroof over your room at any time, 
while sometimes it offers a retractable comfort area above your wooden pergola by the pool. INFINITY 
promises endless options with infinite self-confidence.

Kullanım Alanları: Oteller, barlar, restoranlar, premium işletmeler, villalar ve özel yaşam alanları 
Max w: 3850 mm 
Max h: 6860 mm. 

TR

EN

B-Cube INFINITY

Places of Use: Hotels, bars, restaurants, premium businesses, villas and private living spaces 
Max w: 3850 mm 
Max h: 6860 mm.

BİOKLİMATİK PERGOLA SİSTEMLERİ

BIOCLIMATIC
PERGOLA SYSTEMS
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B-Cube ailesinde yer alan diğer modellerden farklı olarak Urban modelimiz kentsel yaşamın aktif 
olduğu alanlar için tasarlanmıştır. Taşıyıcı dikme profilleri yerine askı aparatları sayesinde yaşam 
alanının hareketliliğini kısıtlamadan zengin konforunu sunmaya devam etmektedir.

Görsel olarak manzaranızı kısıtlamadan B-Cube pergola sisteminin tüm avantajlarını size sunan URBAN 
modelimiz hem kent yaşamında, hem de evinizin bahçesinde engelleri ortadan kaldırarak güneşin 
batışını kesintisiz izlemenize olanak sağlayacaktır. 

Unlike other models in the B-Cube family, our Urban model is designed for areas where urban life is 
active. Thanks to the hanging apparatus instead of the carrier standing profiles, it continues to offer rich 
comfort without restricting the mobility of the living space.

Our URBAN model, which offers you all the advantages of the B-Cube pergola system without visually 
restricting your view, will allow you to watch the sunset uninterruptedly by eliminating obstacles both in 
urban life and in the garden of your home.

Kullanım Alanları: Oteller, barlar, restoranlar, premium işletmeler, villalar ve özel yaşam alanları 
Max w: 4000 mm 
Max h: 5036 mm 

TR

EN

B-Cube URBAN

Places of Use: Hotels, bars, restaurants, premium businesses, villas and private living spaces 
Max w: 4000 mm 
Max h: 5036 mm 

BİOKLİMATİK PERGOLA SİSTEMLERİ

BIOCLIMATIC
PERGOLA SYSTEMS
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B-Cube GALAXY modelimizin uzun açılım avantajı sayesinde villanızın bahçesinde güvenle oturmanızı 
ya da otelinizin havuz kenarında misafirlerinizin kokteyllerini keyifle yudumlamalarını sağlamaya ne 
dersiniz? Büyük alan kaplamaları için en ideal pergola sistemi olan B-Cube GALAXY ile açık havada 
konser etkinliklerine de güvenle imzanızı atabilirsiniz. 

Güneş kırıcı panellerinin 90 dereceye kadar ekseni etrafında dönmesi sayesinde hem günışığının 
aydınlığını hem de temiz havanın ferahlığını sınırsızca yaşamanızı sağlamak için tasarlanmıştır.

Thanks to the long opening advantage of our B-Cube GALAXY model, how about allowing you to sit 
safely in the garden of your villa or to enjoy your guests’ cocktails by the pool of your hotel? With B-Cube 
GALAXY, the ideal pergola system for large area coverings, you can safely put your signature on outdoor 
concert events.

Thanks to the fact that the sun breaker panels rotate around its axis up to 90 degrees, it is designed to 
allow you to experience both the brightness of daylight and the spaciousness of fresh air without limits.

Kullanım Alanları: Oteller, barlar, restoranlar, premium işletmeler, villalar ve özel yaşam alanları 
Max w: 4500 mm 
Max h: 8010 mm 

TR

EN

B-Cube GALAXY

Places of Use: Hotels, bars, restaurants, premium businesses, villas and private living spaces 
Max w: 4500 mm 
Max h: 8010 mm  

BİOKLİMATİK PERGOLA SİSTEMLERİ

BIOCLIMATIC
PERGOLA SYSTEMS
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B-Cube SPACE, düz bir alana montajlanıp önden taşıyıcı dikmelerle desteklenen sistem yapısıyla öne 
çıkmaktadır. Dış mekan tasarımında geniş bir alana sahipseniz B-Cube SPACE modeli tam size göre.

Mevcut yapınıza rahat bir şekilde uyarlanmak üzere tasarlanan space modelimiz biyoklimatik pergola 
sisteminin sunduğu tüm avantajları size vadetmektedir. 

Güneş kırıcı panellerinin 90 dereceye kadar ekseni etrafında dönmesi sayesinde hem günışığının 
aydınlığını hem de temiz havanın ferahlığını sınırsızca yaşamanızı sağlamak için tasarlanmıştır.

B-Cube SPACE stands out with its system structure mounted on a flat area and supported by front 
carrier struts.If you have a large space in outdoor design, the B-Cube SPACE model is for you.

Designed to be comfortably adapted to your existing structure, our space model promises you all the 
advantages offered by the Bioclimatic pergola system.

Thanks to the fact that the sun breaker panels rotate around its axis up to 90 degrees, it is designed to 
allow you to experience both the brightness of daylight and the spaciousness of fresh air without limits.

Kullanım Alanları: Oteller, barlar, restoranlar, premium işletmeler, villalar ve özel yaşam alanları 
Max w: 4500 mm 
Max h: 9010 mm 

TR

EN

B-Cube SPACE

Places of Use: Hotels, bars, restaurants, premium businesses, villas and private living spaces 
Max w: 4500 mm 
Max h: 9010 mm  

BİOKLİMATİK PERGOLA SİSTEMLERİ

BIOCLIMATIC
PERGOLA SYSTEMS
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Pergola Sistemi yıllar içinde farklı materyaller ile kimi zaman ağır formlarda, kimi zamanda en basit şekliyle 
yaşam alanların da sıklıkla kullanılmıştır. Gelişen teknoloji ile günümüzde mekanik olarak yepyeni bir 
forma kavuşan Pergola Sistemleri, hayatımızın her alanına iştirak eder bir duruma gelmiştir.

Rising Gölgelendirme Sistemleri olarak 20 yıllık tecrübe, profesyonel personel ve müşteri memnuniyetini 
temel alan hizmet politikamız ile Pergola Sistemlerine yepyeni bir bakış açısı getirmeye devam ediyoruz. 

PERGOLA SİSTEMİ 
TECTONA | MINIMA

Pergola Systems have been frequently used over the years with different materials, sometimes in heavy 
forms, sometimes in the simplest way, in living spaces. Pergola Systems, which have gained a brand new 
form mechanically with the developing technology, have become a participant in every aspect of our lives.

As Rising Shading Systems, we continue to bring a new perspective to Pergola Systems with our service 
policy based on 20 years of experience, professional staff and customer satisfaction. 

PERGOLA SYSTEMS 
TECTONA | MINIMA

Share your dreams and we will 
make them a reality.

Siz hayallerinizi paylaşın biz de 
gerçekleştirelim.

SUBULATE TECTONA SUBULATE MINIMA

Max w: 13500 mm 
Max h: 10000 mm

Max w: 13500 mm 
Max h: 7000 mm 

SUBULATE TECTONA is designed to provide 
solutions for largeareas with its strong profile 
structure. Thanks to the unique structure of its 
profiles, it provides an aesthetic perspective to 
the space as well as creating livable areas for 4 
seasons.

TECTONA pergola, which makes outdoor spaces 
safe thanks to its durable construction system, 
promises you ergonomics, convenience and style.

SUBULATE TECTONA güçlü profil yapısı ile geniş 
alanlar için çözüm sunmak üzere tasarlanmıştır. 
Profillerinin kendine özgü yapısı sayesinde hem 
mekana estetik bir bakış açısı katmasının yanında 
4 mevsim yaşanabilir alanlar oluşturulmasını 
sağlamaktadır.

Dayanıklı yapı sistemi sayesinde dış mekanları 
güvenli kılan TECTONA pergola size ergonomi, 
kolaylık ve stil vaat etmektedir. 

SUBULATE MINIMA pergola is our pergola model 
that incorporates many functional details and offers 
minimal solutions such as the meaning of its name.

While constructing living spaces for different areas 
in different forms, you will feel unlimited freedom 
thanks to its structural aesthetics. Thanks to its strong 
lighting support, it will allow you to experience the 
peace of the night as well as the day in your warm 
home with your family.

SUBULATE MINIMA pergola, fonksiyonel pek çok 
detayı bünyesinde barındıran ve isminin anlamı gibi 
minimal çözümler sunan pergola modelimizdir.

Farklı formlarda farklı alanlar için yaşam alanı 
kurgularken yapısal estetiği sayesinde sınırsız 
özgürlüğü hissedeceksiniz. Güçlü aydınlatma 
desteği sayesinde gündüz olduğu kadar gecenin 
huzurunu da aileniz ile sıcak yuvanızda yaşamanızı 
sağlayacaktır.

EN

TR

EN

TR

TR

EN

PERGOLA SİSTEMLERİ

PERGOLA
SYSTEMS
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FALCATE TECTONA FALCATE MINIMA

Max w: 13500 mm 
Max h: 10000 mm 

Max w: 13500 mm 
Max h: 7000 mm 

In addition to its strong profile structure, 
FALCATE TECTONA shows that it can adapt to a 
different aesthetic structure as well as its sharp 
appearance thanks to the half-oval bending of 
its rails. In addition to all the advantages of the 
FALCATE TECTONA pergola system, it also visually 
demonstrates its design power.

FALCATE TECTONA güçlü profil yapısının 
yanında raylarının yarım oval olarak bükülmesi 
sayesinde keskin görüntüsünün yanında farklı 
bir estetik yapıya da uyum sağlayabileceğini 
göstermektedir. FALCATE TECTONA pergola 
sisteminin tüm avantajları yanında görsel olarak 
dizayn gücünü de ortaya koymaktadır.

In addition to its strong profile structure, 
FALCATE MINIMA shows that it can adapt to a 
different aesthetic structure as well as its sharp 
appearance thanks to the half-oval bending of 
its rails. In addition to all the advantages of the 
FALCATE MINIMA pergola system, it also visually 
demonstrates its design power.

FALCATE MINIMA güçlü profil yapısının 
yanında raylarının yarım oval olarak bükülmesi 
sayesinde keskin görüntüsünün yanında farklı 
bir estetik yapıya da uyum sağlayabileceğini 
göstermektedir. FALCATE MINIMA pergola 
sisteminin tüm avantajları yanında görsel olarak 
dizayn gücünü de ortaya koymaktadır.

TR

EN

TR

EN

TR

EN

TR

EN

UNIFOLIATE TECTONA UNIFOLIATE MINIMA

Max w: 13500 mm 
Max h: 10000 mm 

Max w: 13500 mm 
Max h: 7000 mm 

UNIFOLIATE TECTONA is designed to provide a 
solution for closing large areas thanks to the full 
oval bending of its rails as well as its strong profile 
structure.Thanks to the unique structure of its 
profiles, it provides an aesthetic perspective to 
the space as well as creating livable areas for 4 
seasons.

UNIFOLIATE TECTONA güçlü profil yapısının 
yanında raylarının tam oval olarak bükülmesi 
sayesinde geniş alanların kapatılabilmesi için  
çözüm sunmak üzere tasarlanmıştır. Profillerinin 
kendine özgü yapısı sayesinde mekana estetik 
bir bakış açısı katmasının yanında 4 mevsim 
yaşanabilir alanlar oluşturulmasını sağlamaktadır.

UNIFOLIATE MINIMA is designed to provide a 
solution for closing large areas thanks to the full 
oval bending of its rails as well as its strong profile 
structure.

UNIFOLIATE MINIMA güçlü profil yapısının 
yanında raylarının tam oval olarak bükülmesi 
sayesinde geniş alanların kapatılabilmesi için  
çözüm sunmak üzere tasarlanmıştır.
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Requirements create solutions, and for those who are sometimes called impossible, they turn small 
dreams into big inventions. Since the first day we were founded, we have been building a shadow and 
working hard to make the unthinkable happen.We have developed this new architectural Pergola Series 
as a result of our long R & D studies to find solutions to many possibilities. Here are our new magnificent 
R-Series that we have prepared for your demands as a result of years of experience and long R & D 
studies. Our R series; R1 and R6 models for project-based large space closures, R3-R4 and R5 models for 
small but boutique projects, R2 models in free designs.

Let’s get to know this new series closely.

ARCHITECTURAL PERGOLA OPTIONS 
TECTONA | MINIMA

Gereklilikler çözümlerin oluşmasını sağlar ve bazen olmaz denilenler için küçük hayalleri, büyük 
buluşlara dönüştürür. Kurulduğumuz ilk günden beri gölge inşa ediyor, olmaz denileni olur yapmak 
için canla başla çalışıyoruz. Bu yeni mimari Pergola Serimizi de, bir çok olmaza çözüm bulmak için 
yaptığımız uzun  Ar-Ge çalışmalarımızın bir sonucu olarak geliştirdik. İşte sizlerin talepleri için, yılların 
tecrübesi ve uzun Ar-Ge çalışmaları sonucu hazırladığımız yeni muhteşem R-Serilerimiz karşınızda. R 
serilerimiz; proje bazlı büyük alan kapamaları için R1 ve R6 modelleri, küçük ama butik projelerde R3-R4 
ve R5 modelleri, özgür tasarımlar içinde R2 modeli mevcuttur.

Gelin bu yeni serimizi yakından tanıyalım. 

MİMARİ PERGOLA SEÇENEKLERİ 
TECTONA | MINIMA

EN

TR

Being able to dream is half of success.

Hayal edebilmek başarının yarısıdır.

MİMARİ ÇÖZÜMLER

ARCHITECTURAL  
SOLUTIONS
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R1 SUBULATE-TECTONA / MINIMA R1 FALCATE-TECTONA / MINIMA

Max w: 13500 mm 
Max h: 20000 mm  

Max w: 13500 mm 
Max h: 14000 mm  

Max w: 13500 mm 
Max h: 20000 mm  

Max w: 13500 mm 
Max h: 14000 mm  

R1 SUBULATE is our flat structure model that 
we produce for the closure of large outdoor 
living spaces by mounting back-toback with the 
support of steel construction of two products 
from pergola options.

R1 SUBULATE, pergola seçeneklerinden iki 
ürünün çelik konstrüksiyon desteğiyle sırt sırta 
monte edilerek geniş dış yaşam alanlarının 
kapatılması için ürettiğimiz düz yapıya sahip 
modelimizdir. 

R1 FALCATE is our semi-oval model that we 
have developed for large outdoor living spaces 
by mounting back-to-back with the support of 
steel construction of two products from different 
pergola options.

R1 FALCATE, farklı pergola seçeneklerinden 
iki ürünün çelik konstrüksiyon desteğiyle sırt 
sırta monte edilerek geniş dış yaşam alanları 
için geliştirdiğimiz yarım oval yapıya sahip 
modelimizdir. 

T T

M M

EN EN

TR TR

R2 SUBULATE-TECTONA / MINIMA R2 FALCATE-TECTONA / MINIMA

Max w: 13500 mm 
Max h: 6000 mm   

Max w: 13500 mm 
Max h: 6000 mm  

Max w: 13500 mm 
Max h: 6000 mm    

Max w: 13500 mm 
Max h: 6000 mm   

The R2 is our model with a flat structure that 
allows different pergola options to work with a 
special suspension system without the need for 
front support profiles.

R2, farklı pergola seçeneklerinin ön destek 
profillerine ihtiyaç duymadan özel askı 
sistemiyle çalışmasını sağlayan düz bir yapıya 
sahip modelimizdir.

The R2 FALCATE is our model with a semi-oval 
structure that allows different pergola options to 
work with a special suspension system without 
the need for front support ofiles.

R2 FALCATE, farklı pergola seçeneklerinin ön 
destek profillerine gerek duymadan özel askı 
sistemiyle çalışmasını sağlayan yarım oval yapıya 
sahip modelimizdir.
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R4 SUBULATE-TECTONA / MINIMA R4 FALCATE-TECTONA / MINIMA

Max w: 4500 mm 
Max h: 4500 mm    

Max w: 4500 mm 
Max h: 4500 mm    

Max w: 4500 mm 
Max h: 4500 mm    

Max w: 4500 mm 
Max h: 4500 mm    

The R4 pergola system is our flat structure 
model that works with a special support strut 
system without the need for front support 
profiles.

R4 pergola sistemi ön destek profillerine gerek 
duymadan özel destek payanda sistemiyle çalışan 
yarım oval yapıya sahip modelimizdir.

R4 pergola sistemi ön destek profillerine gerek 
duymadan özel destek payanda sistemiyle 
çalışan düz yapıya sahip modelimizdir.

The R4 pergola system is our model with a semi-
oval structure that works with a special support 
strut system without the need for front support 
profiles.
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PERGOLA SİSTEMLERİ

PERGOLA
SYSTEMS

R3 SUBULATE-TECTONA / MINIMA R3 FALCATE-TECTONA / MINIMA

Max w: 13500 mm 
Max h: 10000 mm  

Max w: 13500 mm 
Max h: 10000 mm   

Max w: 13500 mm 
Max h: 10000 mm   

Max w: 13500 mm 
Max h: 10000 mm   

Our R3 model is designed for larger flat outdoor 
living spaces by mounting two suspension 
pergola systems back-to-back with steel 
construction.

R3 modelimiz, iki adet askılı pergola sisteminin 
çelik konstrüksiyon eşliğinde sırt sırta monte 
edilerek daha geniş düz dış yaşam alanları için 
tasarlandı.

In the R3 model, the application principle is made 
suitable for hangers thanks to the special design 
of the steel construction.

R3 pergola sistemleri ön destek profillerine 
gerek duymadan özel destek payanda sistemiyle 
çalışan, düz yapıya sahip modelimizdir.
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R5 SUBULATE-TECTONA / MINIMA R5 FALCATE-TECTONA / MINIMA

Max w: 4500 mm 
Max h: 9000 mm   

Max w: 4500 mm 
Max h: 9000 mm    

Max w: 4500 mm 
Max h: 9000 mm     

Max w: 4500 mm 
Max h: 9000 mm    

Our R5 model, which offers a solution by 
mounting two strut pergola systems back-to-back 
with steel construction, provides a medium-sized 
opening.

İki adet payandalı pergola sisteminin çelik 
konstrüksiyon eşliğinde sırt sırta monte 
edilmesiyle çözüm sunan R5 modelimiz orta 
ölçekli açılım sağlar.

The R5 is designed to create angle-close outdoor 
living spaces by mounting two strut pergola 
systems back-to-back thanks to steel construction.

R5, iki adet payandalı pergola sisteminin 
çelik konstrüksiyon sayesinde sırt sırta monte 
edilmesiyle açılı-kapanır dış yaşam alanları 
oluşturmak için tasarlandı.
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R6 SUBULATE-TECTONA / MINIMA R6 FALCATE-TECTONA / MINIMA

Max w: 13500 mm 
Max h: 16000 mm    

Max w: 13500 mm 
Max h: 14000 mm     

Max w: 13500 mm 
Max h: 16000 mm     

Max w: 13500 mm 
Max h: 14000 mm    

With R6 SUBULATE, which is formed by  
mounting two products from the hanging 
pergola options back to back with the help of steel 
construction, you can safely enjoy four seasons 
even if your outdoor living space is large.

Askılı pergola seçeneklerinden iki adet ürünün 
çelik konstrüksiyon yardımıyla sırt sırta monte 
edilmesiyle oluşan R6 SUBULATE ile dış yaşam 
alanınız büyük olsa bile güvenle dört mevsimin 
tadını çıkarabilirsiniz.

With its semi-oval structure, the R6 FALCATE is an 
ideal solution for large outdoor living spaces.

Yarım oval yapıya sahip R6 FALCATE, büyük dış 
yaşam alanları için ideal bir çözüm.
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Yeni iş ortaklıkları kurmak, insanların mutlu anlarına dokunmak ve değişimi yakalamak üzere her gün 
yeni bir güne uyanıyoruz. Rising markası olarak 56 farklı ülkeye ürünlerimizin satışını yaparken, her 
ülkenin kültür ve ihtiyaçlarının tespitini yaparak daha verimli ürün grupları üretmeyi amaçlıyoruz. 

Hem ülke potansiyelimizin bizlere verdiği dinamizm hem de yenilikçi bakış açımızın bizlere tanıdığı 
sınırsız hayal gücünün birleşimi ile şık, konforlu ve hizmet odaklı ürün grupları geliştiriyoruz. Her 
çevirdiğiniz sayfa da yeni bir gölge sistemi ile tanışacaksınız.

TENTE SİSTEMLERİ 
PARS CASSETTE  |  PARS PLUS CASSETTE  |  PARS PLUS LUX CASSETTE  |   MOONLIGHT  |  
SUNSHINE  | JANELA  |  TWINS MODEL   |  SUN STORE CURTAIN  |  SUN DREAM PARASOL 

We wake up to a new day every day to establish new business partnerships, touch people’s happy 
moments and catch up with change.  As the Rising brand, while selling our products to 56 different 
countries, we aim to produce more efficient product groups by determining the culture and needs of 
each country.

We develop stylish, comfortable and service-oriented product groups with the combination of both 
the dynamism given to us by our country potential and the unlimited imagination that our innovative 
perspective gives us. Each page you turn will introduce a new shadow system.

AWNING SYSTEMS 
PARS CASSETTE  |  PARS PLUS CASSETTE  |  PARS PLUS LUX CASSETTE  |   MOONLIGHT  |  
SUNSHINE  | JANELA  |  TWINS MODEL   |  SUN STORE CURTAIN  |  SUN DREAM PARASOL 

Gölgenin keyfini çıkarın
TR

EN

Enjoy the shade

TENTE SİSTEMLERİ

AWNING
SYSTEMS
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PARS CASSETTE

PARS PLUS LUX CASSETTE

PARS PLUS CASSETTE

Max w: 5000 mm 
Max h: 3000 mm 

Max w: 7000 mm 
Max h: 3000 mm 

Max w: 7000 mm 
Max h: 3500 mm 

Cassette Awning Systems are designed for those who 
demand more with the comfort advantage of their standard 
motorized structures and with their protective cases. The 
PARS CASSETTE Awning system, which is manufactured as 
standard motorized and remote controlled, allows you to 
create a shadow area with a single button. While ensuring 
that the acrylic fabric is stored in the box in the closed 
position, it also extends the life of the fabric.

PARS PLUS LUX CASSETTE Awning system is our model that 
provides lighting advantage in our cassette awning systems.
While it has the shading advantages of the PARS PLUS LUX 
CASSETTE System, it also offers you the pleasure of having a 
happy dinner or coffee under the moonlight.

The PARS PLUS CASSETTE System, which is a system with 
the same structure as the Pars system, offers advantages in 
the areas to be closed with both long opening and facade 
dimensions. The PARS PLUS CASSETTE awning system, the 
technical structure of which has been developed and the box 
dimensions have been enlarged, helps you to comfortably 
cover an area of 25 m2 with safe one-button technology.

PARS CASSETTE Tente sistemleri hem standart motorlu 
yapılarının konfor avantajı ile hem de koruyucu kasaları 
ile daha fazlasını talep edenler için tasarlandı. Standart 
olarak motorlu ve uzaktan kumandalı olarak imal edilen 
PARS CASSETTE Tente sistemi tek tuş ile gölge bir alan 
oluşturmanıza olanak vermektedir. Akrilik kumaşın kapalı 
konumda kutu içinde muhafaza edilmesini sağlarken ayrıca 
kumaş ömrünü uzatmaktadır.

PARS PLUS LUX CASSETTE Tente sistemi, kasetli tente 
sistemleri içinde aydınlatma avantajı sağlayan modelimizdir. 
Hem PARS PLUS Sisteminin gölgelendirme avantajlarına 
sahip olurken, hem de ay ışığı altında mutlu bir akşam 
yemeği ya da kahve içme zevkini sizlere sunmaktadır.

PARS Sistemi ile aynı yapıya sahip bir sistem olan PARS PLUS 
CASSETTE Sistemi hem uzun açılım hem de cephe ölçüleri 
ile kapatılacak alanlarda avantaj sunmaktadır. Teknik yapısı 
geliştirilen ve kutu ebatları büyütülen PARS PLUS CASSETTE 
Tente sistemi güvenli bir şekilde tek tuş teknolojisi ile 25 m2’lik 
bir alanı konforlu bir şekilde kapatmanıza yardımcı olmaktadır.

TR

TR

TR
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SUNSHINE

Max w: 7000 mm 
Max h: 3500 mm 

The SUNSHINE Articulated manual awning system makes its 
difference noticeable at first sight with both the arm structure 
that allows opening and closing, and its design. SUNSHINE, 
which has a more stylish and robust body structure thanks to 
its brand new support apparatus, makes a difference with its 
design among all its competitors.

SUNSHINE Mafsallı manuel tente sistemi  hem açılıp 
kapanmayı sağlayan kol yapısı hem de dizaynı ile farklılığını 
ilk görüşte farkedilir kılar. Yepyeni destek aparatları sayesin 
de hem daha şık hem de sağlam bir gövde yapısına sahip 
olan SUNSHINE  tüm rakipleri arasında tasarımı ile fark 
yaratmaktadır.

TR
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TENTE SİSTEMLERİ

AWNING
SYSTEMS
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JANELA Solution-oriented awning systems, which are disting-
uished from all other shadow systems by both retractable arm 
technology and structure, are a product of the work. JANELA, 
which can cut off the sunlight coming vertically through its arms 
that can be opened and closed up to 175 degrees, also stands out 
with its stylish design and fabric retention details in the cassette 
awning system. The JANELA System, which is produced as a 
standard motor, can be used manually if desired unlike other 
cassette awnings.

ENMOONLIGHT Articulated manual awning system is our model 
that provides the advantage of lighting in our articulated 
awning systems, which makes its difference noticeable at first 
sight with its arm structure and design that allows opening 
and closing. Thanks to its brand new support apparatus, 
MOONLIGHT, which has a more stylish and robust body 
structure, makes a difference with its design among all its 
competitors.

JANELA

Max w: 5000 mm 
Max h: 2000 mm 

MOONLIGHT

Max w: 7000 mm 
Max h: 3000 mm 

Diğer tüm gölge sistemlerinden hem açılır kapanır kol teknolojisi 
hem de yapısı ile ayrılan JANELA Çözüm odaklı tente sistemleri 
çalışmasının bir ürünüdür. Dikey olarak gelen güneş ışıklarını 175 
dereceye kadar açılıp kapanabilen kolları vasıtası ile kesebilen 
JANELA ayrıca hem şık tasarımı hem de kasetli tente sisteminde 
ki kumaş muhafaza detayları ile öne çıkmaktadır. Standart olarak 
motorlu olarak üretilen JANELA sistemi diğer kasetli tentelerden 
farklı olarak istenilmesi durumun da manuel olarakta 
kullanılabilmektedir.

TRMOONLIGHT Mafsallı tente sistemi, uzaktan kumandalı 
aydınlatma fonksiyonu eklenen kol yapısıyla, SUNSHINE 
modelinden ayrışır. Daha fazlasını talep edenler için tasarlanan 
MOONLIGHT, Türkiye’nin ilk “Açılır-Kapanır Kol Sistemine” 
entegre aydınlatma fonksiyonu avantajını da sunmaktadır. Kol 
profil yapısı olarakta güçlendirilmiş oynak sistemi ile mafsallı 
tente sisteminde fark arayanlar için tasarlanmıştır.

TR
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SUN STORE is designed for you to fully utilize the differences 
created by the vertical curtain system and fabric structure 
within our Shade Systems Series. The vertical curtain system, 
which has a transparent fabric structure, cuts the sunlight while 
providing uninterrupted enjoyment of the view. The vertical 
curtain system, which has a motorized structure, provides 
movement in its vertical profiles thanks to Zip technology 
and does not reflect the effects of this wind on you, even if it is 
exposed to light winds.

SUN DREAM PARASOL Rising is a type of awning that has been 
preferred for years as a mega umbrella group with its two different 
forms in awning systems thanks to its ease of use in commercial 
areas and its compatibility with the garden structure. Umbrellas 
used manually with vertical profile or inclined profile options in 
square and round forms are an ideal shade system for covering a 
large area.

SUN STORE, Gölge Sistemleri Serimiz içinde, dikey perde 
sistemi ile kumaş yapısının yarattığı farkları sonuna kadar 
kullanmanız için tasarlandı. Transparan bir kumaş yapısı olan 
dikey perde sistemi, güneş ışıklarını keserken, manzara keyfini 
de kesintisiz yaşatır. Motorlu bir yapısı olan dikey perde sistemi, 
Zip teknolojisi sayesinde dikey profilleri içinde hareket sağlar 
ve hafif rüzgarlara maruz kalsa bile bu rüzgarın etkilerini sizlere 
yansıtmaz.

SUN DREAM PARASOL Rising tente sistemleri içinde farklı iki 
formu ile mega şemsiye grubu olarak hem ticari alanlarda ki 
kullanım kolaylığı hem de bahçe yapısına uyumu sayesinde 
yıllardır tercih edilen bir tente türüdür. Parasol yere sabit veya 
tekerlekli opsiyon seçenekleri ile kolay kullanım sağlamaktadır.

SUN STORE CURTAIN SUN DREAM PARASOL

Max w: 5000 mm 
Max h: 4000 mm 

Max w: 500 mm 
Max h: 600 mm 

TR TR

EN EN
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As Rising Shading Systems, it has always been one of our first priorities to offer comfort and quality 
together for our customers. For us, the first priority is always to listen to the demands of our customers 
and to offer the right product group for them. Your happy times have been the quality criteria for us. 

In both the design and production stages of our products, ergonomics, quality and enrichment of living 
spaces for our customers constitute the basis. In our projects that we have implemented, our products 
turn into more comfortable areas in perfect harmony with the existing areas. 

As we said, you share your dreams and we will make them come true.

Rising Gölgelendirme Sistemleri olarak müşterilerimiz için konfor ve kaliteyi bir arada sunmak her zaman 
ilk önceliklerimizden biri olmuştur. Bizim için her zaman ilk öncelik müşterilerimizin taleplerini dinlemek 
ve onlar için en doğru olan ürün grubunu sunmak olmaktadır. Sizin mutlu geçirdiğiniz zamanlar bizim 
için kalite kriteri olmuştur. 

Ürünlerimizin hem tasarım hemde üretim aşamalarında müşterilerimiz için ergonomi, kalite ve yaşam 
alanlarını zenginleştirebilmek esası teşkil etmektedir. Uygulamasını yapmış olduğumuz projelerimizde 
ürünlerimiz mevcut alanlar ile mükemmel bir uyum içerisinde daha konforlu alanlar haline 
dönüşmektedir. 

Dediğimiz gibi siz hayallerinizi paylaşın bizde onları gerçeğe dönüştürelim.

Share your dreams and we will make it a reality.

Siz hayallerinizi paylaşın biz gerçekleştirelim.

Living Spaces 
Enriching Projects

Yaşam Alanları
Zenginleşen Projeler

REFERANSLARIMIZ & PROJELERİMİZ

OUR REFERENCES & 
PROJECTS
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Beykoz Acarkent Sitesi

enriches your living experience05.

BIOCLIMATIC
B-Cube FREEDOM & WOOD COVERING SYSTEM

The natural aspects of wood met with our architectural creativity, so that you can have a brand new outdoor experience where 
you can feel whole with nature. In our B-Cube Wood design, we were inspired by nature and by combining our Rising quality with 
wood, we designed a special experience for you, leaving you to just enjoy it.

Have a good Rest...

WE COMBINED THE NATURAL ASPECTS OF WOOD WITH OUR ARCHITECTURAL CREATIVITY…
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Rising Image Catalog

BİOKLİMATİK
B-Cube FREEDOM & AHŞAP KAPLAMA SİSTEMİ

Doğanın içinde, doğayla bütün hissedebileceğiniz yepyeni bir açık hava deneyimi yaşayabilmeniz için, ahşapın doğallığı, mimari 
yaratıcılığımızla buluştu. B-Cube Ahşap tasarımımızda doğadan esinlendik ve Rising kalitemizi ahşapla buluşturarak, sizlere özel 
bir deneyim tasarladık, size de sadece tadını çıkarmayı bıraktık.

Keyifli Dinlenmeler…

AHŞABIN DOĞALLIĞINI MİMARİ YARATICILIĞIMIZLA BULUŞTURDUK…
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Hadımköy Günışığı Konakları

enriches your living experience05.

BIOCLIMATIC
B-Cube CLASSICAL SYSTEM

Turn your open spaces into a special holiday destination for you 24-7 with B-Cube design, so that your holiday continues in the 
comfort of  your home without ending.

Happy Holidays...

WE HAVE MOVED THE HOLIDAY PLACE TO YOUR HOME FOR THOSE WHO 
WANT THE HOLIDAY TO NEVER END...
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BİOKLİMATİK
B-Cube CLASSIC SİSTEM

Açık alanlarınızı  B-Cube tasarımıyla 7-24 size özel bir tatil beldesine dönüştürün, tatiliniz hiç bitmeden evinizin konforunda 
devam etsin.

Keyifli Tatiller…

TATİL HİÇ BİTMESİN DİYENLER İÇİN TATİL MEKANINI 
EVİNİZE TAŞIDIK…
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BIOCLIMATIC
B-Cube INFINITY & GUILLOTINE GLASS SYSTEM

Beykoz Hirahan Restaurant

enriches your living experience05.

A perfect choice with its fine design and architectural intelligence so that you can freely present every aspect of the open air in four 
seasons. Thanks to the B-Cube INFINITY and Glass Guillotine duo, you can enlarge your space by 2-3 times, increase your capacity 
by using every area efficiently and offer your four seasons of taste to your guests with the FREEDOM of open air without being 
affected by the weather condition.

Have a great mood and appetite..

UNFORGETTABLE OPEN AIR WITH ELEGANCE THAT EXPANDS YOUR 
VENUES ARE YOU READY TO EXPERIENCE IT?
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Rising Image Catalog

BİOKLİMATİK
B-Cube INFINITY & GİYOTİN CAM SİSTEMİ

Açık havanın her halini dört mevsim özgürce sunabilmeniz için ince tasarımı ve mimari zekasıyla mükemmel bir seçim. B-Cube 
INFINITY ve Cam Giyotin ikilisi sayesinde mekanınızı 2-3 kat büyütebilir, her alanını verimli kullanarak kapasitenizi artırabilir ve 
havanın durumundan etkilenmeden, dört mevsim lezzetinizi misafirlerinize açık hava özgürlüğüyle sunabilirsiniz.

Keyfinizde, Lezzetinizde Yerinde Olsun..

MEKANLARINIZI GENİŞLETEN ŞIKLIK İLE UNUTULMAZ AÇIKHAVA 
DENEYİMİNİ YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? 
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Beykoz Hirahan Restaurant

enriches your living experience05.
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Rising Image Catalog
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BIOCLIMATIC
B-Cube CLASSICAL SYSTEM

By combining our latest technology with our CLASSIC and stylish design, we have designed special moments for your garden and 
balcony. B-Cube CLASSIC is a Rising CLASSIC that reflects since 2003 experience with its design and quality.

Happy Resting...

WE DIDN’T FORGET CLASSIC LOVERS…

Beykoz Gün Konakları

enriches your living experience05.
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Rising Image Catalog

BİOKLİMATİK
B-Cube CLASSIC SİSTEM

En yeni teknolojimizi klasik ve şık tasarımımızla birleştirerek bahçeniz ve balkonunuz için özel anlar tasarladık. B-Cube CLASSIC, 
tasarımıyla da, kalitesiyle de  2003’ den beri  deneyimi yansıtan bir Rising klasiği.

Keyifli Dinlemeler…

KLASİK SEVERLERİ UNUTMADIK…
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BIOCLIMATIC
B-Cube CLASSICAL & SLIDE, GUILLOTINE & GLASS SYSTEM

In order to experience the amount of sun, the smell of rain in the spring, the snow in the winter to the fullest, but as long as you 
want, all you have to do is not to drop your controller. These duo are designed to enjoy the comfort of your home in all seasons.

To Pleasant Days...

REWARD YOURSELF WITH THIS COMPATIBLE DUO...

Zekeriyaköy Orman Ada

enriches your living experience05.
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Rising Image Catalog

BİOKLİMATİK
B-Cube CLASSIC & SÜRGÜLU, GİYOTİN & CAM SİSTEMİ

Yazın, güneşin miktarını, baharda yağmurun kokusunu, kışın yağan karın görüntüsünü doya doya ama istediğiniz kıvamda 
yaşayabilmeniz için tek yapmanız gereken kumandanızı elinizden düşürmemek.

Bu ikili evinize her mevsim konforun tadını çıkarmanız için uyumlandı.

Keyifli Günler…

UYUMLU İKİLİ İLE SİZDE KENDİNİZİ AÇIK HAVA İLE BULUŞTURUN…



44 

BIOCLIMATIC
B-Cube CLASSICAL SYSTEM

Being stylish is a choice and requires delicacy... For this reason, while expanding their spaces for years, those who do not want to 
compromise on elegance prefer B-Cube CLASSIC.

With B-Cube CLASSIC, be as unforgettable as the traces you leave on your guests’ memories. 
Bon Appetit...

COMPLEMENT THE ELEGANCE OF YOUR SPACES WITH THE  
ELEGANCE OF YOUR OPEN SPACES...

Galata Azzap Otel

enriches your living experience05.
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Rising Image Catalog

BİOKLİMATİK
B-Cube CLASSIC SİSTEM

Şık olmak bir tercihtir ve incelik ister… İşte o nedenle yıllardır mekanlarını genişletirken, şıklıktan taviz vermek istemeyenler 
B-Cube CLASSIC  tercih eder.

B-Cube CLASSIC ile siz de misafirlerinizin damaklarında bıraktığınız iz kadar, yaşattığınız anlarla da unutulmaz olun.

Afiyet Olsun…

MEKANLARINIZIN ŞIKLIĞINI, AÇIK ALANLARINIZIN ŞIKLIĞIYLA 
TAMAMLAYIN…
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BIOCLIMATIC
B-Cube INFINITY SYSTEM

Thanks to B-Cube INFINITY, which connects your separate areas with a perfect understanding, you can use all the areas in your 
SPACE to full capacity and you do not have to put limits on the entertainment of your guests who have fun in different corners 
thanks to its strong insulation.

Have fun...

REMOVE YOUR LIMITS WITH THE ARCHITECTURAL SOLUTION OF INFINITY...

Fişekhane AL HALLAB

enriches your living experience05.
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Rising Image Catalog

BİOKLİMATİK
B-Cube INFINITY SİSTEM

Birbirinden ayrı alanlarınızı, kusursuz bir anlayışla birbirine bağlayan B-Cube INFINITY sayesinde, mekanınızda tüm alanları 
tam kapasite kullanabilir, güçlü yalıtımı sayesinden farklı köşelerde eğlenen misafirlerinizin eğlencesine sınır koymak zorunda 
kalmazsınız.

İyi Eğlenceler…

SONSUZLUĞUN MİMARİ ÇÖZÜMÜ İLE SINIRLARINIZI KALDIRIN…
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BIOCLIMATIC
B-Cube FREEDOM & GUILLOTINE GLASS SYSTEM

Don’t worry that the structure of your open space is not suitable for pergola systems. Because B-Cube FREEDOM, which can 
stand on its own feet without the need for support, turns all your open spaces into special areas that can be lived in four seasons. 
Moreover, thanks to the ability to be added together like a lego, it allows you to turn even your largest open spaces into spaces that 
can be used in four seasons.

Don’t you think it’s like a miracle?

TRANSFORM EVERY SPACE INTO SPACES YOU CAN USE. FREELY EXPERIENCE 
THE MIRACLE...

Ağaoğlu Maslak 1453

enriches your living experience05.
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Rising Image Catalog

BİOKLİMATİK
B-Cube FREEDOM & GİYOTİN CAM SİSTEMİ

Açık alanınızın yapısı pergola sistemleri için uygun değil diye dert etmeyin. Çünkü desteğe ihtiyaç duymadan, kendi ayakları 
üzerinde durabilen B-Cube FREEDOM, tüm açık alanlarınızı dört mevsim yaşanabilir özel alanlara dönüştürüyor. Üstelik bir lego 
gibi birbirine eklenebilme özelliği sayesinde, en geniş açık alanlarınız bile dört mevsim mekanlarına çevirmenizi sağlıyor.

Sizce de Bu, Mucize Gibi Değil mi?

HER ALANI ÖZGÜRCE KULLANABİLECEĞİNİZ MEKANLARA DÖNÜŞTÜRMENİN 
MUCİZESİNİ YAŞAYIN…



50 

Antalya Kemer Queens Park Resort & Spa

enriches your living experience05.

BIOCLIMATIC
B-Cube CLASSICAL & ZIP SYSTEM

With the B-Cube CLASSIC, we have combined it with our Awning system to protect you from all the burning effects of the sun and 
at the same time create a spacious space.

Now It’s Your Turn to Enjoy...

WHEN TWO SYSTEMS COME TOGETHER, YOUR OUTDOOR ENJOYMENT IS DOUBLED...
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BİOKLİMATİK
B-Cube CLASSIC & ZİP PERDE SİSTEMİ

B-Cube CLASSIC tutkunuzu güneşin tüm yakıcı etkilerinden korumak için Tente sistemimizle birleştirdik üfül üfül bir keyif için 
mekanınıza getirdik.

Şimdi Keyfini Çıkarma Sırası Sizde…

İKİ SİSTEM BİR ARADA AÇIK HAVA KEYFİNİZ İKİYE KATLANIYOR…
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BIOCLIMATIC
B-Cube CLASSICAL & FREEDOM SYSTEM

Prepare yourself for a special experience we’ve never experienced before with our unique architectural solution designed to allow 
you to enjoy the CLASSIC freely.

Because you and we know that; words are not enough to describe some experiences, and it is enough to say B-Cube CLASSIC and 
FREEDOM to describe others.

Let Every Moment Be Very Special...

SOME PLEASURES ARE DESCRIBED, SOME ARE LIVED UNDER  
A SPECIAL DESIGN...

Göktürk Kemer Country

enriches your living experience05.
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BİOKLİMATİK
B-Cube CLASSIC & FREEDOM SİSTEMİ

Klasiğin keyfini, özgürce çıkarabilmeniz için tasarlanan özgün mimari çözümümüz ile daha önce hiç yaşamadığınız özel bir 
deneyime kendinizi hazırlayın.

Çünkü sizde bizde biliriz ki; bazı deneyimleri anlatmaya kelimeler yetmez, bazılarını anlatmaya ise B-Cube CLASSIC ve FREEDOM 
demek yeter.

Her Anınız Çok Özel Olsun…

BAZI KEYİFLER ANLATILIR, BAZILARI İSE ÖZEL BİR TASARIMIN ALTINDA 
YAŞANIR…



54 

BIOCLIMATIC
B-Cube CLASSICAL SYSTEM

For years, adapting to the naturalness of your spaces has been an indispensable passion for B-Cube CLASSIC.With its constantly 
renewed technology and CLASSIC design concept, it allows you to experience the pleasure of open space in four seasons.

All You Have to Do is to Enjoy...

CLASSICAL AESTHETIC UNDERSTANDING ADDS VALUE TO YOUR OPEN SPACES...

Beykoz Gün Konakları

enriches your living experience05.
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BİOKLİMATİK
B-Cube CLASSIC SİSTEM

Yıllardır mekanlarınızın doğallığına uyum sağlamak B-Cube CLASSIC için vazgeçilmez bir tutku oldu. Sürekli yenilen teknolojisi ve 
klasik tasarım anlayışı ile açık alanlarınızı zarafetle giydirir ve keyfinizi dört mevsim keyifle deneyimlemenizi sağlar.

Size de Sadece Tadını Çıkarmak Kalır…

KLASİK ESTETİK ANLAYIŞI, AÇIK ALANLARINIZA DEĞER KATIYOR…
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BIOCLIMATIC
B-Cube URBAN & ZIP CURTAIN SYSTEM

Inspired by the versatility of urban life, the B-Cube URBAN and Awning Zip System reflects a typical city life by combining many 
functions at the same time. Experience the privilege of using your open spaces with URBAN, which makes all your spaces easily 
livable...

INSPIRATION FROM THE CITY, HARMONY WITH NATURE, FINDS LIFE IN YOUR 
OPEN SPACES...

Dragos Villa

enriches your living experience05.
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BİOKLİMATİK
B-Cube URBAN & TENTE, ZİP PERDE SİSTEM

Şehirli insanın çok yönlülüğünden esinlenerek tasarladığımız B-Cube URBAN ve Tente Zip Sistemi aynı anda pek çok fonksiyonu 
bir arada bulundurmasıyla tipik bir şehirli insanı yansıtıyor. Her türlü mekanınızı kolaylıkla yaşanır hale dönüştüren şehirli B-Cube 
ile açık alanlarınızın ayrıcalığını yaşayın…

ŞEHİRDEN GELEN İLHAMIN, DOĞAYLA UYUMU, AÇIK ALANLARINIZDA HAYAT 
BULUYOR…
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İzmir İstinye Park Vakko

enriches your living experience05.

BIOCLIMATIC
B-Cube CLASSICAL SYSTEM

Some things never get old,

And Some of them never go out of fashion...

THE CLASSIC OF FASHION, THE CLASSIC OF B-Cube SYSTEM...
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BİOKLİMATİK
B-Cube CLASSIC SİSTEM

Bazı şeyler hiç eskimez, 

Bazılarının modası geçmez….

MODANIN KLASİĞİ, B-Cube SİSTEMİNİN KLASİĞİ…
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İzmir Çiftlik Evi

enriches your living experience05.

BIOCLIMATIC
B-Cube FREEDOM SYSTEM & ZIP CURTAIN SYSTEM
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BİOKLİMATİK
B-Cube FREEDOM SİSTEM & ZİP PERDE SİSTEMİ
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İzmir Çeşme Villa

enriches your living experience05.

BIOCLIMATIC
B-Cube FREEDOM SYSTEM & WOOD COVERING

We designed a living space that respects nature and carries the smell of nature to your space with our wooden design. The most 
innovative and comfortable form of wood now brings a fresh experience to your outdoor spaces with B-Cube FREEDOM Wood. Are 
You Ready to Experience Nature in Its Simplest Form?

WITH ITS NATURAL, ELEGANT AND DURABLE DESIGN, HERE IS THE WOODEN BCUBE
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BİOKLİMATİK
B-Cube FREEDOM SİSTEM & AHŞAP KAPLAMA

Doğaya saygılı bir yaşam tasarladık ve doğanın kokusunu, ahşap tasarımımızla mekanınıza taşıdık. Ahşabın en inovatif ve konforlu 
hali şimdi B-Cube FREEDOM Ahşap ile açık alanlarınıza taptaze bir deneyim getiriyor.

Doğayı En Sade Haliyle Yaşamaya Hazır mısınız?

DOĞAL, ZARİF VE DAYANIKLI TASARIMIYLA KARŞINIZDA AHŞAP B-Cube



BIOCLIMATIC
B-Cube FREEDOM SYSTEM

Inspired by the durability of the tree and the flexibility of a branch, our B-Cube FREEDOM model will make you feel as free as a bird 
thanks to the ability to open and close with a single button and rotate when open.

You can start Flapping the Wings of FREEDOM...

AS STRONG AS A TREE, AS FREE AS A BIRD...

64 

Ömerli Kasaba Evleri

enriches your living experience05.
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BİOKLİMATİK
B-Cube FREEDOM SİSTEM

Ağacın dayanıklılığı, bir dalın esnekliğini  ilham alarak tasarladığımız B-Cube FREEDOM modelimizin, tek tuşla açılırken 
dönebilme özelliği sayesinde kendinizi bir kuş kadar özgür hissedeceksiniz.

Özgürlüğe Kanat Çırpmaya Hoşgeldiniz…

BİR AĞAÇ KADAR GÜÇLÜ, BİR KUŞ KADAR ÖZGÜR…

Rising Image Catalog
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Beykoz - Beykoz Konakları

enriches your living experience05.

PERGOLA
SUBULATE MINIMA SYSTEM

Different experiences and options have come together to offer a seamless outdoor life in a single product. SUBULATE MINIMA is for 
you to enlarge your garden, balcony, space and spend pleasant moments with your friends in the open air.

Wishing Pleasant Conversations...

WHETHER IT IS OVAL OR STRAIGHT OPEN, AS LONG AS YOU HAVE FULL 
OUTDOOR PLEASURE...
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PERGOLA
SUBULATE MINIMA SİSTEM

Bir çok özellik tek bir üründe kesintisiz bir açık hava yaşamı sunmak için bir araya geldi. Bahçenizi, balkonunuzu, mekanınızı 
büyütmek ve açık havada dostlarınızla hoş anlar geçirmek için SUBULATE MINIMA tam size göre.

Hoş Sohbetler…

İSTER OVAL İSTER DÜZ AÇILIR OLSUN YETER Kİ AÇIKHAVA KEYFİNİZ TAM OLSUN…
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Akçay Room23 Hotel

enriches your living experience05.

PERGOLA
R1 FALCATE TECTONA SYSTEM

We have thought of every detail so that you can turn a simple, ordinary place into a unique attraction. It is up to us to design the 
one-button system to offer outdoor pleasure to your guests in your very large areas, and it is up to you to blow their minds with your 
taste.

Bon appetit.

TURN YOUR SPACE INTO A CENTER OF ATTRACTION
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PERGOLA
R1 FALCATE TECTONA SİSTEM

Sade bir mekanı, eşsiz bir cazibe merkezine çevirebilmeniz için her ayrıntıyı düşündük. Çok büyük alanlarınızda misafirlerinize açık 
hava keyfi sunmak için tek tuş sistemini tasarlamak bizden, lezzetinizle onların aklını başından almak sizden.

Afiyet Olsun.

MEKANINIZI CAZİBE MERKEZİNE ÇEVİRİN
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PERGOLA
R6 FALCATE TECTONA SYSTEM

Being able to install shades in every moment and every area of life is like the art of designing a cool space for people.In the most 
prestigious projects of our country, we support artistic designs with our art.

SOME TASKS ARE ARTISTIC.

Sur Yapı Taksim Camii 

enriches your living experience05.
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PERGOLA
R6 FALCATE TECTONA SİSTEM

Yaşamın her anında ve her alanda gölgelendirme yapabilmek, insanlara serin bir alan tasarlayabilme sanatı gibi. Ülkemizin en 
prestijli projelerinde de sanatsal tasarımlara sanatımız ile destek oluyoruz.

BAZI GÖREVLER SANATSALDIR.
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BIOCLIMATIC
B-Cube GALAXY & PARS PLUS CASSETTE SYSTEM

Two in one, the sun is always out there. The FREEDOM from B-Cube FREEDOM combined with an awning in a special design, 
summer came in all its coolness

DO NOT ASK IF IT WORKS, JUST EXPERIENCE THE PLEASURE...

Hadımköy Yeşil Yaka Su Evleri

enriches your living experience05.
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BİOKLİMATİK
B-Cube GALAXY & PARS PLUS KASETLİ SİSTEM

İkisi bir arada, güneş hep dışarıda. B-Cube FREEDOM dan gelen özgürlük, tente ile özel bir tasarımda birleşti, yaz tüm 
serinliğiyle geldi…

OLUR MU DEMEYİN, KEYFİNİ DENEYİMLEYİN…
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BIOCLIMATIC
B-Cube GALAXY

Ömerli Kasaba Evleri

enriches your living experience05.
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BİOKLİMATİK
B-Cube GALAXY
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Ömerli Kasaba Evleri

BIOCLIMATIC
B-Cube CLASSIC & ZIP CURTAIN SYSTEM

enriches your living experience05.
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BİOKLİMATİK
B-Cube CLASSIC & ZİP PERDE SİSTEMİ
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AWNING
PARS PLUS CASSETTE SYSTEM

A simple solution but stands out with a stylish design.With the PARS CASSETTE System, which adds value to your stylish and 
modern spaces, you will be able to stay cool in the heat of summer and enjoy the sun under your awning.

Pleasant Sunbathing...

AWNING MEETS WITH ELEGANCE...

Hadımköy Pelican Hill Alkent

enriches your living experience05.
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TENTE
PARS PLUS KASETLİ SİSTEM

Basit bir çözüm ancak şık bir tasarımla göze çarpar. Şık ve modern mekanlarınıza değer katan  Pars Kasetli Sistem ile yazın 
sıcağında serin kalabilecek, tentenizin altında güneşin tadını çıkarabileceksiniz.

Keyifli Güneşlenmeler…

TENTENİN  ŞIKLIKLA TANIŞMASI…
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AWNING
PARS PLUS CASSETTE SYSTEM

Hadımköy Alkent 2000 Göl Malikaneleri

enriches your living experience05.
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TENTE
PARS PLUS KASETLİ SİSTEM
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AWNING
PARS PLUS CASSETTE SYSTEM

Hadımköy Alkent 2000 Göl Malikaneleri

enriches your living experience05.
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TENTE
PARS PLUS KASETLİ SİSTEM
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AWNING
PARS PLUS LUX CASSETTE SYSTEM

Büyükçekmece Marine 24 Evleri

enriches your living experience05.
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AWNING
PARS PLUS LUX CASSETTE SYSTEM

TENTE
PARS PLUS LUX KASETLİ SİSTEM
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AWNING
PARS PLUS LUX CASSETTE SYSTEM

Some places love luxury, some places experience luxury. We designed your space so that when you meet the awning, you do not 
have to harass the appearance. If you are one of those who want to experience the comfort, elegance and comfort of your tincture, 
Pars Plus Luxury Cassette is just for you.

Let your nights be as bright as day.

SPECIAL FOR THOSE WHO DO NOT COMPROMISE ON LUXURY IN THE
COMFORT OF THE AWNING...

İzmir Çeşme Rezidans

enriches your living experience05.
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TENTE
PARS PLUS LUX KASETLİ SİSTEM

Bazı mekanlar lüksü sever, bazı mekanlar lüksü yaşar. Mekanınızı tenteyle buluştururken, görünümünden taviz vermek zorunda 
kalmayın diye tasarladık. Tentenizin rahatlığında, şıklığı ve konforu yaşamak isteyenlerdenseniz, Pars Plus Lüks Kasetli tam size 
göre.

TENTENİN KONFORUNDA LÜKSÜNDEN TAVİZ VERMEYENLERE ÖZEL…
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Silivri Sunfolower Evleri

enriches your living experience05.

AWNING
PARS PLUS CASSETTE SYSTEM
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TENTE
PARS PLUS KASETLİ SİSTEM
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Galataport Günaydın Restaurant

enriches your living experience05.

AWNING
MEGA UMBRELLA SYSTEM
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TENTE
MEGA ŞEMSİYE SİSTEMİ
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Hadımköy Pelican Hill

enriches your living experience05.

AWNING
MEGA UMBRELLA SYSTEM

Some just want shade but never compromise on quality.

MAY YOUR SHADE BE EVERLASTING...
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TENTE
MEGA ŞEMSİYE SİSTEM

Bazıları sadece gölge ister  ama kaliteden asla ödün vermez.

GÖLGENİZ DAİM OLSUN…
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With the umbrella that illuminates your night, enjoy the outdoors 24/7, do not interrupt it...

WE DECLARED WAR ON DARKNESS.

Beykoz 

AWNING
MEGA UMBRELLA SYSTEM

enriches your living experience05.
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Gecenizi aydınlatan şemsiye ile, açık hava keyfinizi 7/24 yaşayın, kesintiye uğratmayın…

KARANLIĞA SAVAŞ AÇTIK.

TENTE
MEGA ŞEMSİYE SİSTEMİ
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SEALING DETAILS

The hidden gutter system on our panels is designed to prevent the 
materials on it from falling down during movement.

Panellerimiz üzerinde yer alan gizli oluk sistemi hareket anında 
üzerinde yer alan materyallerin aşağıya düşmesini engellemek üzere 
tasarlanmıştır.

 

 

 

BIOCLIMATIC
B-Cube TECHNICAL SYSTEM

enriches your living experience06.

BİOKLİMATİK B-Cube TEKNİK SİSTEM

SIZDIRMAZLIK DETAYLARI
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The panels are connected to each other 
with the U-Shape system as shown.

Panellerin birbirlerine çizimdeki gibi 
bağlantıları yapılır

In addition, our panels can also gain sound 
reduction and insulation feature with  
internal filling material.

Ayrıca panellerimiz iç dolgu materyali 
ile ses azaltma ve yalıtım özelliği de 
kazanabilmektedir.

Aerofoil Louvres Ralliance and Gaps

The drawing above is prepared for 8 aerofoil 
louvres. For each aerofoil louvres added to the 
system 45 mm should be added to dimension.

Sistemin hareket kabiliyeti görselde 
anlatıldığı gibi panellerin 80 dereceye kadar 
dönüş yapabileceği şekilde tasarlanmıştır.

40˚

60˚

80˚
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BIOCLIMATIC
B-Cube TECHNICAL SYSTEM

enriches your living experience06.

BİOKLİMATİK B-Cube TEKNİK SİSTEM

Panellerdeki oluklar yardımı ile dikme 
içine suyun tahliyesi

Paneller kapalı konumda olduğunda 
panel fitilleri sayesinde sızdırmazlık
sağlamaktadır.

Dikmeler içerisindeki suyun
dışarıya tahliyesi

Kayıtlar ve dikmeler birbirlerine M10x50 
altıgen köşe vida gizlenmiş bir şekilde 
sabitlenir.

WATER FLOW AND SEALING DETAILS

Discharge of water from the panels 
into the posts with the help of gutters

Beams and struts screw M10x50 
hexagonal corner to each otherit is 
fixed in a hidden way.

Discharge of water from the posts 
to the outside

B-Cube pergola sistemlerinin Su 
tahliye hızı TUV testine istinaden  
50L/m2 saat olarak class 2 sınıfındadır.

Based on TUV test reports,  Water 
drainage speed rate of Bcube pergola 
systems is under class 2 as 50L/m2 per 
hour.

When it is closed from the panels, it  
provides sealing thanks to the panel wicks.

 

 

Panellerin açık halinde fitiller

Wicks in the open state of the panels

SU AKIŞI VE SIZDIRMAZLIK DETAYLARI
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KAYIŞ DETAYI

BELT DETAIL

Kevlar materyalden üretilen Kayış sistemi 
her türlü hava şartına dayanıklı olarak
tasarlanmıştır.

The Belt system made of Kevlar material is 
designed to withstand all weather
conditions.
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BIOCLIMATIC
B-Cube LED LIGHT SYSTEM

enriches your living experience

Experience the comfort of led light on your B-Cube models for sparkling open spaces.
Işıl ışıl açık alanlar için B-Cube modellerinizde led ışık konforunu yaşayın.

MEKANINIZ IŞILTINIZI YANSITSIN…
LET YOUR PLACE REFLECT YOUR BRIGHTNESS...

A: Standart Carrier Post and Side Beam Profile
B: Carrier Post and Side Beam Profile for Audio System
C: Audio Systems are assembled into the Additional Beams and have maxiumum of 2m gap in between them.
D: Carrier Post and Side Beam Profile for Audio System

Note: The Audio System modules can be more than 2 upon requirements. The drawings show 2 of them on each 
side for demonstration purposes.
Not: Ses sistem modülleri, gerektiğinde 2’den fazla olabilir. Çizimler, gösteri amacıyla her iki tarafta 2 tanesini 
göstermektedir.

BİOKLİMATİK B-CUB LED IŞIK SISTEM

A: Standart Ön Dikme ve yan kayıt profili
B: Audio Sistem için Ön Dikme ve yan kayıt profili
C: Ses sistemleri ek kayıtlara monte edilir ve aralarında maksimum 2m boşluk bırakılır.
D: Isıtıcı sistem için ön dikme ve yan kayıt profili

06.



101 

White Led
Beyaz Led

RGB Led System
RGB Led Sistemi

Infrared Rising Heater
Infiraret Rising Isıtıcı

HiFi Sound System
HiFi Ses Sistemi

PANEL COLORS
PANEL RENKLERİ
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BİOKLİMATİK B-Cube BAĞLANTI APARATI

Important Information Önemli Bilgi

 

* Rain water drainage and 
outlet point varies depending 
on system projections. 
Please contact your account 
manager for an accurate 
information and details on 
this matter.

* There is a natural slope for 
excess water to be drained, 
therefore there will be a 
level difference between 
the front and back height. 
Please contact  your account 
manager for an accurate 
information antd further 
detailing on this matter.

* In order for the excess rain 
water to be drained correctly 
from system’s rain drainage 
outlet point our system 
requires levelled surface 
installation. Under that 
reason the system projection 
direction must be advised 
to you by our technical 
department. To avoid any 
discrepancy please contact 
your account manager. 

* Yağmur suyu drenajı 
ve çıkış noktası sistem 
projeksiyonlarına bağlı olarak 
değişir. Bu konuda doğru 
bilgi ve ayrıntılar için lütfen 
hesap yöneticinizle iletişime 
geçin.

* Fazla suyun tahliye edilmesi 
için doğal bir eğim vardır, bu 
nedenle ön ve arka yükseklik 
arasında bir seviye farkı 
olacaktır. Bu konuda daha 
fazla ayrıntı içeren doğru 
bir bilgi için lütfen hesap 
yöneticinizle iletişime geçin.

* Fazla yağmur suyunun 
sistemin yağmur drenaj 
çıkış noktasından doğru bir 
şekilde tahliye edilebilmesi 
için sistemimizin düz yüzey 
tesisatına ihtiyacı vardır.Bu 
nedenle sistem projeksiyon 
yönü teknik departmanımız 
tarafından size tavsiye 
edilmelidir. Herhangi bir 
tutarsızlığı önlemek için 
lütfen hesap yöneticinizle 
iletişime geçin.

100x100 Closed
100x100 Kapalı

Taşıyıcı Konsirüksiyon 
yer bağlantı flanşı

U-Shape Ground  
connection Flange 

Taşıyıcı Konsirüksiyon 
yer bağlantı flanşı 
( Kapaklı )

U-Shape Ground  
connection Flange  
(With Cover)

220x100 Closed
220x100 Kapalı

220x100 Open
220x100 Açık

220x100 Open with Pipe
220x100 Borulu Açık

BIOCLIMATIC
B-Cube CONNECTION APPARATUS

220x100 Gizli Ayak Açık
220x100 Secret Leg Open

enriches your living experience06.
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The product photos and renders used in this catalog are from the years 2021 / 2022. They are used and enforced only by Rising Global.
They cannot be used on any platform without the approval of our company. Otherwise, legal proceedings will be applied.

This catalog was published by GOPUBLIC company in 2022.

Bu katalogda kullanılan ürün fotoğrafları ve Renderlar 2021 / 2022 yıllarına ait olup sadece Rising Global tarafından kullanılır ve uygulanır.  
Firmamızın onayı olmadan hiçbir palatformda kullanılamaz. Aksi durumda hukuki işlemler uygulanır. 

Bu katalog 2022 yılında GOPUBLIC tarafından yayınlanmıştır.
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