Teraszárnyékolók
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A nyitott tér varázsa…
Így lehet a legrövidebben kifejezni
azt a különleges hangulatot, amelyet
a letisztult dizájn és legújabb trendek által
inspirált teraszárnyékolóink nyújtanak.
Termékeink nemcsak új élményekkel
gazdagítják otthonát, de a luxus kényeztető érzését
és az életörömet is magukkal hozzák.

| KÖRNYEZETKOMFORTOS PERGOLÁK
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Opera

A pergolák új generációja
Legtalálóbban talán környezetkomfortos pergoláknak nevezhetjük az Operát, hiszen a külső
viszonyoktól függetlenül mindig ideális hőmérsékletet és komfortérzetet biztosít Önnek.
Mozgatható lamellás tetőszerkezetének köszönhetően a beeső fény mennyisége
egyedileg szabályozható. Integrált oldalsó textilárnyékolóval is felszerelhető.
A beépíthető LED hangulat világítás lehetővé teszi, hogy a kellemes nyári estéken,
sötétedés után is élvezze a szabad tér nyújtotta előnyöket.

| KÖRNYEZETKOMFORTOS PERGOLÁK
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Nomo

Teret ad
a nyugalomnak
Hunyja le bátran a szemét! Képzelje el,
amint teraszán pihenve érzi a simogató szellőt
és a melengető napsugarakat, mégis védve van

55

az időjárás viszontagságaitól.
A teljesen elhúzható ponyvatetővel rendelkező
innovatív Nomo pergolák
maradéktalanul megadják ezt az érzést.
Ideális hatalmas terek lefedésére
és fokozott védelmet nyújt nagyfokú
funkcionalitással és kifinomult
dizájnnal kiegészülve.

| KÖRNYEZETKOMFORTOS PERGOLÁK
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A hagyományos formák
kedvelőinek
A Fusion sosem tapasztalt élménnyel jutalmazza meg Önt
a szabad terek árnyékolásában. A környezetkomfortos pergola tökéletes egyensúlyt talál
a természetes légmozgás és a napfény között, így ideális hőmérsékletet teremt.
Teljesen elhúzható ponyvás tetőszerkezetének köszönhetően teljeskörű védelmet nyújt
az időjárás viszontagságai ellen. Integrált oldalsó textilárnyékolóval is bővíthető.
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Fusion

| PERGOLÁK

Infinity

Határtalan…
Infinity, azaz végtelen, határtalan…
A klasszikus vonalvezetésű pergolához
tökéletesen illik elnevezése.
Teljes egészében extrudált
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alumíniumból és rozsdamentes
acélból készül, így szépségét
még karbantartás nélkül is
szinte határtalan ideig megőrzi.
Csodás megjelenése
és funkcionalitása
végtelen megoldást kínál
a külső terek védelmére.

| PERGOLÁK
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Level

A kültéri forradalmár

Egy egész életen át tartó megbízhatóságát talán csak a kifinomultsága múlja felül.
A Level pergola valódi forradalmat hozott a kültéri életvitel kedvelőinek.
És e forradalom nem éri be mutatós megjelenéssel, hanem meghódítja
valamennyi stílusbeli és építészeti követelményt is.

| PERGOLÁK

Meta

Modern műremek
A Meta nem csupán egy pergola.
Inkább egy csodálnivaló műremek,
amely ötvözi napjaink korszerű
építészeti elemeit a különleges dizájnnal.
Ideális választás az Ön számára is,
amennyiben otthonát
még több stílussal és modern
megoldásokkal kívánja gazdagítani.
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One

Nagyban játszik
Egy One pergolát könnyű felismerni nagy méretéről és letisztult vonalvezetéséről.
Egyedi kialakításának köszönhetően hatalmas felületen képes extra védelmet nyújtani.
A termék legnagyobb újítása, hogy a tartógerendába integrálja a motoros
árnyékoló szerkezet vezetősínjét. Ez egy innovatív, eredeti megoldás
különleges kialakítással, két falszakasz közti terület lefedésére.

Stil

Elbánik
záporral,
zivatarral
Képzeljen el egy tökéletes összképet,

| PERGOLÁK

amelyet nem zavarnak meg
felesleges ereszcsatornák.
A rozsdamentes acélból
és alumíniumból készült Stil pergola
a pillérekben vezeti el a vizet,
így nincs szükség az esztétikailag
Mindemellett igazán széles körben
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alkalmazható és remekül illeszkedik
a különféle építészeti megoldásokhoz.

| PERGOLÁK
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oda nem illő ereszek alkalmazására.

| NAPELLENZŐK
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T-Code

Eggyé válik környezetével
Pár éve talán még jogosan aggódhatott amiatt, hogy egy újonnan
felszerelt napellenző megtöri otthona homlokzatának egységét. Ma már ez fel sem merülhet!
Az innovatív T-Code napellenző zárt állapotban kis helyen is elfér. Szinte beleolvad környezetébe,
ugyanakkor beépített világítással és vízelvezetéssel is rendelkezik. Nemcsak a teraszt, de az alatta
elhelyezkedő üvegfelületet is kiválóan árnyékolja. Megjelenése és kellemes formavilága
szakmai szemmel is lenyűgöző, így a napellenző büszkén tudhatja
magáénak a rangos Reddot Design díjat.
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T-Hide

Kiterjesztett élettér
A Reddot Desing díjat elnyerő napellenzőn
már első pillantásra láthatja az olasz formatervezők keze nyomát.
Különleges anyagainak, beépített világításának és változatos
árnyalatainak köszönhetően nemcsak játszik a fénnyel, de egyúttal

70

A T-Hide nagy állítási szabadságot biztosító, tokozott típusú, tökéletes
vízelvezetésű napellenző, amelyet kényelmes módon, motorosan működtethet.
A leereszthető elővászonnak köszönhetően teljes intimitást biztosít.
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különleges atmoszférát teremt és kiterjeszti az Ön életterét.

Klip

Formatervezés
felső fokon
Egy napellenző, amely a formatervezés határait feszegeti.
Elegendő csak egy pillantást vetnie a Klip zseniális vonalaira
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a kereszttartó fölé került és a textilt úgy tartja, hogy a legkisebb
helyet foglalja el behúzott állapotban.
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és műszaki megoldásaira: a textiltartó tengely pontosan

Shan

Őrzi vonalait
Egy pillanatig se aggódjék amiatt, hogy új tokozott napellenzője megtöri
házának egységes vonalait. A Reddot Design díjas Shan napellenző
kompromisszummentes megoldást és tökéletes megbízhatóságot nyújt,
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kellemes árnyékot.
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ráadásul az épület vonalainak megváltoztatása nélkül biztosít

Ellisse

Szép. És szép is marad…
Különös figyelemmel kialakított kazettája tökéletesen védi az árnyékoló szövetet és a mechanikus szerkezetet az időjárástól,
így az anyag megőrzi feszességét, a belső szerkezet nem károsodik és a színek is élénkek, tiszták maradhatnak.

| NAPELLENZŐK

Az Ellisse napellenző tartóssága, szélállósága, valamint dizájnja méltán érdemelte ki a “Tecnoroll Design Award” díjat.
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Roma CDL zsaluzia lamellák

| ELÉÉPÍTHETŐ ZSALUZIÁK

Különleges dizájn
teljes fényzárással
Legyen részese annak a páratlan fénykomfortnak, amire csak
a Reddot Design díjas Roma CDL zsaluzia lamellák képesek.
Különleges dizájnja és egyedi megjelenése mellett
a speciális formája lehetővé teszi a teljes fényzárást,
amelyre csak ez a zsaluzia képes.
A Roma CDL zsaluzia szélálló,
feltolás elleni védelemmel rendelkezik,
valamint a 70 mm szélességű lamellák
kialakításának köszönhetően
oldalirányú belátásvédelmet biztosít.
33
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ZipScreen
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Ideális választás lehet egy minimál dizájnt képviselő épület letisztult formavilágának
hangsúlyozására. Használatával optimális klíma biztosítható a helyiségekben anélkül,
hogy a külvilágot eltakarnánk. Rendkívüli szélállósága miatt
akár 18 nm-es egybefüggő feszített felületű árnyékolóként is
alkalmazható. Igény szerint akár 180 különböző színben
és akár teljes fényzárást biztosító szövettel is készülhet.
Reddot Design díjas termék.
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Több mint kiegészítő

