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ZADASZENIA
TA R A S OW E
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Pokochaj każdą pogodę
Pergola aluminiowa Maranza
Pergola aluminiowa Perara
Rolety dedykowane
Ścianki ażurowe Maranza
Meble ogrodowe i dodatki
Kolorystyka
Gwarancja
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POKOCHAJ
KAŻDĄ POGODĘ
Zadaszenia tarasowe z autorskiej linii Garden Space
spełnią największe oczekiwania i marzenia każdego
użytkownika. Naszym klientom oferujemy dwa typy
zadaszeń tarasu: model MARANZA oraz PERARA.
Wymieniając walory naszych pergoli, nie sposób nie
wspomnieć o ich zachwycającej estetyce. Każde
zadaszenie tarasu prezentowane przez Garden Space
jest dopracowane do perfekcji pod kątem użytkowym
i estetycznym. Minimalistyczne, pozbawione zbędnych
ozdobników altany stanowią atrakcyjną alternatywę dla
drewnianych konstrukcji.
Nowoczesne zadaszenia tarasu – MARANZA i PERARA
- polecamy wszystkim osobom, pragnącym zapewnić
sobie komfortowe warunki do przebywania na świeżym
powietrzu, niezależnie od aury i pory roku.

Ochrona przed
promieniowaniem UV

Gotowa konstrukcja
na Twój taras

Łatwe
w czyszczeniu

Ochrona przed
deszczem

5 lat gwarancji

Łatwy montaż
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pergola alumuniowa

MARANZA

3

konstrukcja
aluminiowa

uchylne lamele
górne

zintegrowana
rynna

EAN5904161406150
EAN5904161406143

360cm

350cm

230cm

EAN5904161406174
EAN5904161406143

pergola alumuniowa

MARANZA

230cm

GOTOWA NA
WSZYSTKO
Maranza to wolnostojące zadaszenie tarasu, sterowane
manualnie, zapewniające komfort spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu. Rodzinne obiady na
zalanym słońcem tarasie, romantyczne kolacje
z winem pod gołym niebem czy samotne wyciszenie
w bujanym fotelu po ciężkim dniu przez cały rok,
niezależnie od pogody. Pergola wykonana jest
z wysokiej jakości aluminium malowanego proszkowo,
co gwarantuje trwałość i solidność konstrukcji.
Zadaszenie Maranza dostępne jest w trzech
rozmiarach i dwóch kolorach.

Pergola ma płaski, odporny na słońce i wodę dach, z którego ta
odprowadzana jest poprzez zintegrowany system odwodnienia.
Konstrukcja pergoli wsparta jest na czterech lub sześciu
nogach o wymiarach 12x12cm, które można przymocować
niewidocznie do podłoża. Uchylne lamele górne są łatwe
w obsłudze. Gdy listwy są całkowicie zamknięte, dach staje się
wodoszczelny.

540cm
350cm

DOSTĘPNE WYMIARY

1 Długość:

360 cm
Szerokość: 350 cm
Wysokość: 230 cm

230cm

EAN5904161406198
EAN5904161406181

350cm

Szerokość: 350 cm
Wysokość: 230 cm

3 Długość:

720 cm
Szerokość: 350 cm
Wysokość: 230 cm

DOSTĘPNE KOLORY

Biały
matowy

720cm

2 Długość: 540 cm

Antracytowy
matowy
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5
pergola alumuniowa

MARANZA

6

realizacje

MARANZA

pergola alumuniowa

PERARA
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cztery dostępne
rozmiary

uchylne lamele
górne

zintegrowana
rynna

EAN904161406440
EAN5904161406433

300cm

300cm

pergola alumuniowa

PERARA

250cm

250cm

360cm

Zadaszenie Perara, to młodsza siostra pergoli
Maranza. Podstawę konstrukcyjną pergoli tworzą
profile z ekstrudowanego aluminium malowanego
proszkowo. Mocny stelaż jest oparciem dla
składanego dachu wykonanego z lameli, czyli
płaskich, aluminiowych listew. Za pomocą prostego
w obsłudze, niezawodnego systemu manualnego
możliwa jest zmiana kąta nachylenia lameli, która
pozwala kontrolować ilość promieni docierających na taras.

Konstrukcja zadaszenia wsparta jest na czterech lub sześciu nogach
o wymiarach 12x12cm, które można przymocować niewidocznie do
podłoża. Uchylne lamele górne są łatwe w obsłudze. Gdy listwy są
całkowicie zamknięte, dach staje się wodoszczelny. Ze względu na
zastosowane materiały i konstrukcję konserwacja nie jest konieczna.

EAN5904161406464
EAN5904161406457

NA MIARĘ
TWOICH POTRZEB

360cm

250cm

DOSTĘPNE WYMIARY

1 Długość:

300 cm
Szerokość: 300 cm
Wysokość: 250 cm

EAN5904161406488
EAN5904161406471

300cm

2 Długość:

360 cm
Szerokość: 360 cm
Wysokość: 250 cm

3 Długość:

400 cm
Szerokość: 300 cm
Wysokość: 250 cm

4 Długość:

600 cm
Szerokość: 300 cm
Wysokość: 250 cm

400cm

DOSTĘPNE KOLORY

250cm

EAN5904161406501
EAN5904161406495

300cm

600cm

Biały
matowy

Antracytowy
matowy
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pergola alumuniowa

PERARA

10

realizacje

PERARA

dedykowane MARANZA/PERARA

ROLETY
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rolety boczne
i frontowe

ochrona przed
słońcem

zapewniona
prywatność

dedykowane MARANZA/PERARA

ROLETY

TWOJA PRYWATNA
PRZYSTAŃ
Rolety dedykowane dają możliwość wypoczynku
w komfortowych, zacienionych warunkach. Dają też
poczucie pożądanej prywatności w ogrodowym
zaciuszu. Tekstylina używana do produkcji rolet
jest trudnozapalna, odporna na pleśń i wytrzymała
w wysokich i niskich temperaturach. Materiał
wymaga minimalnej pielęgnacji. Jego kolor pozostaje
wyraźny i żywy po latach ekspozycji na zewnątrz, nawet
w najcięższych warunkach pogodowych.

+

rolety do zadaszeń MARANZA posiadają czterostopniowy system
otwierania – 1/4, 2/4, 3/4 oraz całkowite zamknięcie

+

rolety do zadaszeń PERARA posiadają bezstopniowy system
otwierania prowadnice boczne zintegrowane są z tkaniną

+
+
+

latem zapewniają przyjemny cień

+

sterowanie ręcznie

chronią prywatność i zapewniają spokój
wykonanie z wyselekcjonowanych materiałów, gwarantujących
ich najwyższą jakość

DOSTĘPNE KOLORY

Szary
(Tkanina)

Biały matowy
(Konstrukcja)

Antracytowy matowy
(Konstrukcja)
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ażurowe MARANZA

ŚCIANKI
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ścianki boczne
i frontowe

ochrona przed
słońcem

nowoczesny
design

ażurowe MARANZA

ŚCIANKI

PRYWATNOŚĆ
W OGRODOWYM ZACISZU
Ścianki ażurowe dają możliwość wypoczynku
w komfortowych, zacienionych warunkach. Dają
też poczucie pożądanej prywatności w ogrodowym
zaciszu. Ścianki wykonane są z trwałego aluminium
malowanego proszkowo. Kolor ścianek pozostaje
wyraźny i żywy po latach ekspozycji na zewnątrz,
nawet w najcięższych warunkach pogodowych.
Ścianki są montowane na stałe i nie posiadają
regulacji kąta nachylenia lameli.

+ latem zapewniają przyjemny cień
+ chronią prywatność i zapewniają spokój
+ wykonane z najwyższej jakości aluminium malowanego proszkowo
+ trwała konstrukcja

DOSTĘPNE KOLORY

Biały
matowy

Antracytowy
matowy
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Meble ogrodowe i dodatki dostępne w Garden Space
harmonijnie łączą w sobie wszystko, co pożądane
w modnym ogrodzie - funkcjonalizm i luksus,
prostotę formy w nowoczesnym wydaniu z subtelną
dekoracyjnością, piękno i jakość.

i dodatki

MEBLE OGRODOWE
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A POD ZADASZENIEM...

Poznaj ofertę liderów produkcji wyposażenia outdoor
dostępną w sklepach, w całej Polsce i przekonaj się,
jak wielki wpływ na komfort i jakość ma najbliższe
otoczenie – ogród. Ultraodporne meble ogrodowe
o klasycznym wyglądzie wykonane z technorattanu,
nowoczesne połączenie aluminium i drewna
tekowego, a może bliskość natury w kolekcjach
z naturalnego rattanu?

i akcesoria

GRILLE

SMACZNIE,
ŁATWO, PRZYJEMNIE
Jesteś gotowy na prawdziwą rewolucję w swoim
ogrodzie? Najwyższa pora schować do piwnicy
swojego przestarzałego grilla i zrobić miejsce
dla wyjątkowego sprzętu – grilla gazowego marki
Marroni Grills®.
Wszystkim profesjonalistom szukającym rozwiązań
najwyższej klasy oraz amatorom weekendowego
gotowania dla najbliższych przedstawiamy z wielką
satysfakcją urządzenia napawającej nas dumą,
naszej autorskiej marki.
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Biały matowy

kolorystyka

MARANZA / PERARA

KONSTRUKCJA
Antracytowy matowy

LAMELE
Biały matowy

Antracytowy matowy

ŚCIANKA AŻUROWA
Biały matowy

Antracytowy matowy

ROLETA
Szary
(Tkanina)
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Biały matowy
(Konstrukcja)

Antracytowy matowy
(Konstrukcja)

TO, CO NAS WYRÓŻNIA
KONSTRUKCJA WYKONANA Z ALUMINIUM MALOWANEGO PROSZKOWO, NIE WYMAGAJĄCE KONSERWACJI
CAŁKOWITA ODPORNOŚĆ NA WODĘ I SŁOŃCE | DACH PO ZAMKNIĘCIU JEST WODOSZCZELNY
ZINTEGROWANY Z KONSTRUKCJĄ SYSTEM ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ
ZADASZENIA SĄ ODPORNE NA WIATR, SPRAWDZAJĄ SIĘ PRZY SILE WIATRU DOCHODZĄCEJ NAWET DO OK. 100 KM/H
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE LAMELI GÓRNYCH TO 80 KG/M2
PO ZAMKNIĘCIU DACHU 100% OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM UV
MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA BOCZNYCH ROLET PRZECIWSŁONECZNYCH I ŚCIANEK AŻUROWYCH
ŁATWY MONTAŻ, KTÓRY MOŻLIWY JEST NA RÓŻNYCH TYPACH PODŁOŻY
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GARDEN SPACE Sp. z o.o. Sp.k.
właściciel marki
ZUMM®
ul. Unii Europejskiej 26, 32-600 Oświęcim
kom. +48 510 108 558
www.zumm.pl, zadaszenia@zumm.pl

