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Trwała i bezpieczna konstrukcja
Konstrukcja wykonana jest z aluminium, a elementy
łączeniowe są ze stali nierdzewnej, zabezpieczając całość
przed korozją. Wytrzymałość konstrukcji zapewniają
odpowienie profile dobrane do jednej z dwóch wersji.
Pergole posiadają certyfikat CE.

Pergole tarasowe Shady to nowoczesny sposób na
zagospodarowanie przestrzeni ogrodowej, który
stanowi ochronę przed promieniami słonecznymi.
W pewnych warunkach może też chronić częściowo
przed
wiatrem
oraz
deszczem.
Dodatkowa
powierzchnia tarasu do codziennego użytkowania może
być wspaniałym miejscem na rodzinne uroczystości
i spotkania z przyjaciółmi. Pergola umożliwia przyjemny
wypoczynek na zewnątrz nie tylko w słoneczne dni,
lecz także w niesprzyjającą pogodę.

Ruchome lamele sufitowe
Posiadają regulację 0-135°, dzięki czemu można
dozować światło wpadające przez dach. Ruchome
lamele sufitowe posiadają uszczelnienia przez co cała
konstrukcja dachowa chroni przed deszczem.

Oświetlenie nocne

System odprowadzania wody

Pergola może być wyposażona w oświetlenie nocne.
Lampy LED umieszczone są w lamelach sufitowych.
Dodatkowo otoczenie pergoli można doświetlić lampami
ogrodowymi.

Przemyślana, nowatorska konstrukcja pergoli zapewnia
skuteczne odprowadzanie wody opadowej. Wszystkie
elementy systemu znajdują się wewnątrz konstrukcji.

02

Sterowanie elektryczne
Sterowanie funkcjami odbywa się przy pomocy pilota.
W pergoli Shady zastosowano najlepsze dostępne
na rynku siłowniki i elektronikę do sterowania
lamelami dachowymi. System pozwala na podłączenie
dodatkowych urządzeń i funkcji sterowanych z pilota lub
przy pomocy aplikacji mobilnej.

Czujniki
Dla
poprawy
komfortu
użytkowania
pergole mogą być wyposażone w czujniki:
deszczu, wiatru, zmierzchu, nasłonecznienia.
Wyręczają one użytkownika zamykając
automatycznie
dach
i
boki
pergoli
w przypadku złych i zmiennych warunków
atmosferycznych.

Estetyka wykonania
Cały produkt wykonany jest w sposób
bardzo estetyczny, niewidoczne są połączenia
śrubowe, a profile łączące licują się ze sobą.
Wszystkie siłowniki umieszczone są wewnątrz
konstrukcji, dzięki czemu są zabezpieczone
przed działaniem niekorzystnych warunków
pogodowych.

Kolorystyka
Pergole
produkujemy
podstawowych:

w

kolorach

Biały zbliżony do RAL 9003
Szary zbliżony do RAL 7035
Antracyt zbliżony do RAL 7016
Możliwe jest łączenie dwóch kolorów dla
konstrukcji głównej i lameli sufitowych.
Za dopłatą istnieje możliwość wykonania
każdego koloru z palety RAL.

Osłony boczne
Pergole mogą być wyposażone w 2 rodzaje osłon
bocznych. Rolety typu screen wykonane z tkanin
odpornych na warunki atmosferyczne lub przeszklenia
w formie szyb modułowych mogą stanowić ochronę
przed deszczem, słońcem i chłodem.
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Konstrukcja:
Oferujemy naszym Klientom dwa modele lamelowych
i aluminiowych pergoli tarasowych:
- SH-6000 (belki 200mm x 100mm,
słupy 150mm x 150 mm
lamele 165mm)
- SH-5000 (belki 150mm x 100mm,
słupy 150mm x 100 mm
lamele 165mm)
Zadaszenia odróżnia od siebie wielkość przekroju
wykorzystanych do ich produkcji aluminiowych profili.
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Oświetlenie
Lampa LED
umieszczona
w lamelach
sufitowych
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Osłony boczne
Rolety typu screen wyposażone
któremu sterowanie odbywa się
pergoli. Wysokiej klasy tkaniny
atmosferyczne oraz zabrudzenia.
dni.

są w napęd radiowy SOMFY, dzięki
przy pomocy pilota dołączonego do
poliestrowe są odporne na warunki
Stanowią idealną osłonę w słoneczne

Pergolę można wyposażyć w przeszklenia poruszające się w specjalnych
prowadnicach. Po zamknięciu szyby mogą stanowić ochronę przed
deszczem i wiatrem.
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Specyfika zadaszeń Shady
Proponowane przez nas zadaszenia tarasowe zadowolą
wszystkich miłośników nowoczesnego stylu oraz inteligentnych
rozwiązań technologicznych. Niezmiernie ważna jest dla
nas estetyka naszych produktów - z tego powodu wszystkie
elementy łączeniowe zostały dyskretnie ukryte w aluminiowych
konstrukcjach. Zastosowane materiały (aluminium i stal
nierdzewna) chronią zadaszenia przed korozją, zapewniając
możliwość użytkowania ich przez długie lata.
Chcemy dostosowywać nasze produkty do nowoczesnego
stylu architektonicznego. Z tego powodu nasze zadaszenia
oferujemy w trzech formach:
- wolnostojącej
- przyściennej
- wiszącej.
Pergole wiszące montowane są bez użycia bocznych słupów;
zamiast tego umieszcza się je w wieńcu betonowym, będącym
częścią zadaszenia budynku. Natomiast, na życzenie Klienta,
wszystkie trzy rozwiązania jesteśmy w stanie zamontować
w układzie modułowym.
Nasze pergole posiadają wiele funkcji bazowych oraz
opcjonalnych.
Funkcje bazowe pergoli:
- są wyposażone w funkcję sterowania elektrycznego, dzięki
któremu za pomocą pilota można regulować kąt pochylenia
lameli (dozowanie światła słonecznego),
- posiadają specjalny system odprowadzania wody o określonej
przepustowości,
- doskonale pasują do kolekcji oferowanych przez nas mebli
tarasowych i lamp.
Funkcje opcjonalne pergoli:
- można uzupełnić je o oświetlenie LED,
- można zamontować w nich osłony boczne typu screen lub
przeszklenia,
- można zamontować specjalne czujniki, dzięki którym
w przypadku deszczu i wiatru nastąpi automatyczne zamknięcie
lameli lub osłon bocznych
- można zamontować dodatkowy moduł, dzięki któremu
zadaszeniem oraz dodatkami można sterować za pomocą
aplikacji mobilnej.
Aluminiowe i lamelowe pergole SHADY wykonywane są
w zakładzie produkcyjnym mieszczącym się na Śląsku,
w okolicach Żywca i Bielska-Białej. Wytwarzane są w oparciu
o systemy zarządzania jakością ISO:9001 i spełniają normy CE,
PN-EN 13659 oraz PN-EN 1090.
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Nowoczesny system sterowania
Główne zalety działania systemu PCS:
1. Zautomatyzowane sterowania procesami uzdatniania wody:
- Kontrola i dozowanie pH
- Kontrola Redox i dozowanie chloru
- Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach.
2. Sterowanie wszystkimi obiegami pompy filtracyjnej.
3. Sterowanie dodatkowymi atrakcjami
- hydromasaż
- przeciwprąd
- reflektory podwodne.
4. Sterowanie pompą ciepła (opcjonalne).
5. Pełny monitoring z wykorzystaniem połączenia internetowego. Możliwość komunikacji z Smart Dom.
6. Alarmy informujące o złej pracy urządzeń.
7. Automatyczny zapis wszystkich danych oraz dostęp do
historii danych chemicznych.
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BASENY
ZE STALI NIERDZEWNEJ

Baseny typu "przelewowego" ze stali nierdzewnej SHADY to
nowoczesna strefa relaksu, w której sam decydujesz o swojej
formie aktywności. Wybierz odpoczynek i korzystaj z różnych
form masażu lub aktywnie poprawiaj swoją kondycję.
Decydując się na basen ze stali nierdzewnej wybierasz produkt
najwyższej jakości, którym możesz cieszyć się przez długie
lata. Produkty SHADY to estetyka i komfort użytkowania
w najlepszym wydaniu.
Konstrukcja wykonana jest wyłącznie ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej (AISI 316L), zabezpieczając całość przed
korozją.

Wymiary:

Basen SHADY zaprojektowany jest wg wymiarów, preferencji
i indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Nasze baseny wykonujemy w typowych wymiarach:
Minimalne: 2 m (szer.) x 4 m (długość) x 1,2 mm (głębokość)
Maksymalne: 3,5 m (szer.) x 9 m (długość) x 1,6 m (głębokość)
Dzięki typowym wymiarom niecka basenu wykonana jest
w naszym zakładzie produkcyjnym i transportowana do
docelowego miejsca montażu.
Oferta basenów SHADY obejmuje również rozmiary
niestandardowe, wykonywane na indywidualne życzenie
klienta.

Szeroki wybór dodatków i akcesoriów:
Dużą wagę przykładamy do tego, by produkty można było
dopasować do indywidualnych potrzeb użytkowników. Na
życzenie klienta każdy basen możemy wyposażyć w dodatkowe
atrakcje wodne:
- hydromasaże
- przeciwprąd
- kaskady wodne
- ławeczka powietrzna
- reflektory podwodne
- schody
- prysznic
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MEBLE
TARASOWE Z ALUMINIUM

Skorzystaj z tego, co do zaoferowania ma lato, słoneczne
dni oraz świeże powietrze, i spędzaj czas w swojej
przydomowej strefie relaksacyjnej. Modułowe meble
tarasowe Shady doskonale sprawdzą się na tarasach
i w altanach. Można je dowolnie łączyć, tak aby
w pełni wykorzystać ich możliwości, a jednocześnie
zagospodarować przestrzeń ogrodową w funkcjonalny
sposób. W standardowym zestawie modułowym znajdują
się dwa fotele, dwie sofy, dwa narożniki, jeden stół
oraz dodatkowe poduszki. Proces aranżacji Twojego
zewnętrznego salonu dopełni wybór koloru obicia oraz
ram.

Wykonanie:

Obicia tapicerskie:

Meble tarasowe SHADY to wysokiej jakości produkt
stanowiący inwestycję na lata. Dzięki wykorzystaniu
stopu aluminium pokrytego lakierem proszkowym
meble wykazują wysoką odporność – zarówno
na działanie promieniowania słonecznego jak i na
mechaniczne uszkodzenia, które mogą być wynikiem
codziennego użytkowania. Meble dostępne są w 3
kolorach podstawowych (RAL: 7016, 7035, 9003),
ale na życzenie klienta (za dopłatą) jesteśmy w stanie
wykonać każdy kolor z palety RAL.

Nasze meble pokryte są w wytrzymałą, dwukolorową
tkaniną meblową z delikatna fakturą. Dzięki składowi,
w którym znajdują się olefiny, jest to doskonała
propozycja dla mebli outdoorow'ych. Sator ma wysoką
odporność na ścieranie oraz działanie światła, wilgoci
i wody, tłuszczu, czy pleśni (zgodnie z odpowiednimi
normami). Jest przyjemny w dotyku. W ofercie posiadamy
obicia w różnorodnej palecie kolorystycznej.

Modułowość:
Zestaw standardowy tworzą oddzielne moduły,
które można dowolnie aranżować, by stworzyć
unikalną przestrzeń.
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LAMPY

Nasze zewnętrzne lampy ogrodowe Shady utrzymane są
w minimalistycznym stylu - mają kształt kwadratowych
słupków. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość
zamówienia w różnych rozmiarach. Tobie pozostawiamy
również decyzję dotyczącą ich kolorystyki. Poza barwami
podstawowymi, czyli białym, szarym i antracytowym,
oferujemy bowiem możliwość skorzystania z szerokiej
palety kolorów RAL. Zaletą lamp SHADY jest żarówka
LED (E27), którą każdy użytkownik może w prosty
sposób wymienić. Dzięki temu sam decydujesz o barwie
i kolorze swojego oświetlenia. W ten sposób z pozornie
prostych elementów możesz stworzyć naprawdę ciekawą
i niepowtarzalną aranżację.
Lampy można zamontować na tarasie, balkonie
i w altanie. Służą do oświetlania alejek i ścieżek, ale
można je zainstalować również na podjeździe. Dzięki
możliwościom ich personalizacji sprawdzą się zarówno
w małych ogródkach, jak i na większych tarasach. Lampy
wykonywane są z lakierowanych proszkowo profili
aluminiowych, które uodparniają nasze produkty na
oddziaływanie czynników atmosferycznych.

TARASOWE Z ALUMINIUM

Wymiary:
Lampy SHADY wykonywane są z kwadratowych profili
w dwóch rozmiarach:
- 150mm x 150mm
- 120mm x 120mm
W obu wariantach wysokość można stopniować co
250mm w zakresie:
- od 500mm do 1750mm
Przeszklenie w lampach SHADY występuje w dwóch
formach:
- mleczne
- przeźroczyste
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Dane kontaktowe:
+48 507 090 706
www.shady.pl
fb.com/shadypergole
e-mail: pergole@shady.pl

Przedstawiciel regionalny:

Dystrybucja produktów SHADY odbywa się przez regionalnych przedstawicieli
marki, a w przypadku ich braku bezpośrednio przez producenta.

Wszelkie zamieszczone w katalogu znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, nazwy produktów
chronione są obowiązującym prawem własności intelektualnej. Fotografie stanowią wyłączną
własność Formed Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakiekolwiek ich kopiowanie,
umieszczanie w innych materiałach lub źródłach wymaga zgody podmiotu uprawnionego.
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 lub art.543 Kodeksu Cywilnego, a jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy. Dostępność produktów, ich charakterystyka oraz ceny mogą ulec
zmianie. Formed Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie w szczególności
prawo do modyfikacji wyrobu wynikające z rozwoju nad produktem lub z dostosowaniem do
wymagań użytkownika. Zdjęcia i rysunki wyrobów stanowią jedynie materiał poglądowy. Kolory
przedstawionych prozduktów mogą różnić się od rzeczywistych.

Producent:
Formed Pro Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 2, 34-325 Łodygowice
NIP: 553-247-83-19

REGON: 241634241
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