K A T A L O G

Od ponad 10 lat nieustannie kreujemy nowe, wymarzone strefy relaksu.
Przez lata działalności z niewielkiej firmy przekształciliśmy się w ogólnopolskiego gracza, któremu udało się zdobyć zaufanie wielu odbiorców. Naszym głównym profilem działalności jest tworzenie perfekcyjnej
oazy w ogrodach i na tarasach naszych klientów, zaczynając od ekskluzywnych pergol, markiz, mebli ogrodowych oraz wanien z hydromasażem, po kompleksową realizację tarasów i elewacji. Współpracujemy
z najlepszymi - pergole i markizy sprowadzamy z belgijskiej firmy
Brustor oraz polskiego producenta Gorbi, natomiast deski i elewacje
pochodzą prosto od światowych liderów Thermory, Twinson oraz Trespa. Jednak „Taras Factory” to przede wszystkim zespół, który tworzą
wysoko wykwalifikowani specjaliści. Wszystkich łączy jeden wspólny
cel - końcowa satysfakcja klienta. Głęboko wierzymy, że doświadczenie,
jakość i zaawansowana technologia są kluczem do sukcesu. Z nami
stworzysz własną oazę relaksu w opozycji do codziennego pośpiechu.

SHOWROOM TARAS FACTORY
Aleja Zwycięstwa 240/1 81-540 Gdynia

ZADASZENIA
Jak najlepiej i najwygodniej ochronić taras przed słońcem, deszczem i wiatrem, jednocześnie dbając o styl i funkcjonalny design?
Taras Factory oferuje pergole i markizy, dzięki którym będziesz cieszyć się komfortowym wypoczynkiem na świeżym powietrzu o każdej porze roku. Wachlarz kombinacji jest ogromny – od technologii,
sposobu montażu, opcji zadaszenia, po oświetlenie i kolorystykę.

# P E R G O L E

B128

B128
MINIMALIZM
TO JEJ ATUT
Pergola B128 posiada wszystkie cechy tradycyjnej pergoli zachowując
przy tym prawdziwy kształt markizy. Jest to najdelikatniejsze tego typu
rozwiązanie na rynku. Zadaszenie oparte na technologii ZIP wykonane
jest z odpornego na deszcz płótna. Materiał jest mocno naprężony dzięki
mechanizmom ukrytym w bocznych prowadnicach, co powoduje, że jest
również wyjątkowo wytrzymały na wiatr. Gładka powierzchnia i minimalne
nachylenie dachu (15 cm/m) sprawiają, że każda kropla deszczu wpada do
niewidocznej rynny skąd odprowadzana jest pionowymi słupami wykonanymi z aluminium. Sam dach jest rozsuwany i chowany mechanicznie. Pergola
jest również dostępna z mocnym białym oświetleniem LED, które można
zamontować w prowadnicach bocznych, słupkach lub pod belką nośną. Dodatkową opcją może być również oświetlenie RGB LED, gdzie intensywność
koloru można kontrolować wedle własnych potrzeb. Sterowanie wszystkimi
elementami odbywa się za pomocą pilota.

B128

B150
(XL)

B150
(XL)

TU DESIGN ŁĄCZY
SIĘ Z KOMFORTEM

B150 to podstawowy model, któr y ma wiele opcji funkcjonalnych.
Każdy odnajdzie tu to, czego szuka. W ofercie znajduje się zarówno
wersja basic – regulowana ręcznie, bez oświetlenia i żadnej innej opcji
elektrycznej oraz wersja w pełni automatyczna, która daje możliwość
wyboru: oświetlenia LED, ekranów wiatrochronnych montowanych na
ramie, ogrzewania oraz czujnika deszczu i śniegu. To idealny model
startowy dostępny również w rozmiarze XL, czyli z szerszymi lamelami
(21 cm). Ta opcja zapewnia większy dostęp światła w pozycji otwartej,
zaś w zamkniętej tworzy optycznie bardziej jednolitą powierzchnię
dachu. Obie wersje B150 (XL) można obsługiwać na odległość za pomocą pilota Somfy lub smartfona.

B150
(XL)

B200
(XL)

B2 0 0

(XL)

NIE ZNA GRANIC,
TYLKO MOŻLIWOŚCI
Rodzina B200 (XL) pasuje do najróżniejszych kombinacji. Może być montowana przy fasadzie dowolnego budynku lub jako samodzielny byt, a jej forma
przybrać może nawet kształt litery „L”. Ze względu na jej modułową konstrukcję,
możliwości są ogromne. Pergola wyposażona jest w automatycznie sterowany
lamelowy dach, skonstruowany z szerokich lameli (21 cm) umożliwiających
jeszcze większy dostęp światła w pozycji otwartej w stosunku do standardowych (16 cm). To model „szyty na miarę” – jego wymiary można dopasować
do indywidualnych wymagań co do centymetra, a kolorystykę wybrać spośród
szerokiej palety RAL (200 kolorów). Dodatkowo, zintegrowane rolety boczne,
panele grzewcze i oświetlenie LED pozwalają spędzać czas na zewnątrz długo
po zapadnięciu zmroku. To z pewnością jedna z najbardziej wszechstronnych
pergoli dostępnych na polskim rynku.

B200
(XL)

B300

B300
WYPOCZYNEK
POD GWIAZDAMI
B300 to elegancka aluminiowa osłona tarasowa z wodoodpornym składanym dachem z PCV.
Co więcej, w zależności od potrzeb, może być
częściowo lub całkowicie otwarta, aby zapewnić optymalne wpadające światło słoneczne.
Z kolei rozłożona gwarantuje doskonałe zacienienie lub schronienie przed deszczem. Dzięki
innowacyjnej konstrukcji dachu, która sprawia,
że woda odprowadzana jest na boki, pergola
B300 może być montowana bezpośrednio przy
fasadzie budynku, bez dodatkowego nachylenia. Ten model jest dostępny również w opcji
z dachem wykonanym z niezwykle wytrzymałej
tkaniny akrylowej Area+.

B600

B600
WACHLARZ
MOŻLIWOŚCI

Pergola B600 wyposażona jest w innowacyjne
rozwiązania inżynierskie – jej lamele dachowe
mogą równocześnie obracać się wokół własnej
osi (maksymalnie 130°) i rozsuwać, odsłaniając
całkowicie dach. Obie funkcje działają niezależnie
i pozwalają na uzyskanie perfekcyjnego zacienienia. Dach otwiera się z prędkością 1 metr na 10
sekund, a w pozycji otwartej zajmuje zaledwie 13%
powierzchni. B600 wyposażona została w rolety
boczne ZIP chroniące przed silnym wiatrem, deszczem oraz słońcem. Decydując się na tę opcję,
istnieje też możliwość montażu dodatkowego, nastrojowego oświetlenia LED, które montowane jest
na falistym, żaluzjowym dachu oraz rynnie obwodowej. Pełne słońce, lekki cień albo orzeźwiająca
mżawka – z tą pergolą możesz mieć wszystko.

B600

# M A R K I Z Y

B27

B27
BESTSELLER
WŚRÓD MARKIZ
Doskonałą alternatywą dla pergoli są markizy. Topowym produktem w ofercie Taras Factory jest
markiza B27 ze składanym ramieniem. To lekka,
a zarazem wyjątkowo stabilna konstrukcja, która
dostępna jest w trzech wersjach: Standard, Elite
oraz Prestige. Różnica pomiędzy poszczególnymi
osłonami polega na zróżnicowanej odporności na
działanie wiatru. Jednak niezależnie od rodzaju
ramienia, wszystkie charakteryzują się wysoką
odpornością na korozję, a to za sprawą wysokiej
klasy, malowanego proszkowo, i odpowiednio zabezpieczonego aluminium. Co więcej, markiza B27
ma całkowicie zamkniętą obudowę, dzięki czemu
jej części składowe są doskonale chronione przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo, wszystkie markizy marki Brustor wyposażone są w silnik Somfy, dzięki czemu można nimi
sterować za pomocą pilota lub smartfona.

B38

TECHNIKA W PARZE
Z DOSKONAŁYM WZORNICTWEM

B38
Markiza B38 jest dostępna w dwóch wersjach: Elite oraz Prestige,
i dzięki wysuwanej przedniej rolecie zapewnia idealny cień w sło neczne dni. Sterowana automatycznie, przednia roleta to nic innego
jak dodatkowa tkanina z przodu markizy ze składanym ramieniem,
która zapewnia intymność i ochronę przed niskim słońcem. Jest
to idealne rozwiązanie dla domów usy tuowanych w orientacji po łudniowo -zachodniej. Ponadto przednia roleta może być w pe łni
ukryta w kasecie przesłony, dzięki czemu jest niewidoczna, gdy nie
zachodzi konieczność jest rozwijania. Jeżeli jesteś fanem relaksu
w późnych godzinach wieczornych to dodatkowo możesz wyposażyć markizę w ogrzewanie oraz nastrojowe oświetlenie LED.

B50
(XL)

B50

(XL)

KONSTRUKCJA
NA MEDAL

B50 jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących schronienia przed słońcem na tarasie i ciepła
w chłodniejsze dni. Składana roleta ma elegancki wygląd i jest wyposażona w mocne ramię z dwiema stalowymi linkami. Markiza B50 jest też dostępna w wersji
XL z wyjątkowo mocną obudową i opcjonalną taśmą
LED w kasecie. Obie markizy z rodziny B50 mają owalną i kompaktową konstrukcję. Dodatkowo, by zapewnić
optymalną ochronę komponentów, są one wyposażone
w całkowicie zamkniętą kasetę. W ten sposób części
i tkanina dłużej wyglądają jak nowe, niezależnie od
warunków atmosferycznych. Wyróżniają się też bardzo łatwym montażem. Dzięki dwóm wąskim wspornikom, można je bez problemu zamontować na ścianie
lub suficie. Markizy B50 (XL) są również wyposażone
w wysokiej jakości tkaninę akrylową odporną na wodę
i zabrudzenia, a pożądany odcień można wybrać spośród ponad 100 różnych kolorów i wykończeń.

# B I O C L I M A T I C
Modułowa, całoroczna pergola Gorbi Bioclimatic swoim nowoczesnym i surowym designem zdecydowanie wyróżnia
się na tle pozostałych. Oprócz wyglądu, ważna jest również technologia. W tej pergoli dach składa się z obracanych
o 135° aluminiowych profili, a płynna regulacja kąta nachylenia lameli daje pełną kontrolę nad światłem słonecznym,
umożliwia naturalną wentylację i swobodną cyrkulację powietrza. Solidna w 100% aluminiowa konstrukcja odporna
jest na skrajne temperatury i czynniki atmosferyczne, w tym wiatr do 120 km/h oraz obciążenie śniegiem do 120 kg/
m2. Odprowadzanie wody odbywa się poprzez zintegrowany system, ukryty w profilach nośnych. Co ważne, pergola
jest proszkowo lakierowana we wszystkich kolorach z palety RAL, a także w odcieniu drewnopodobnym z usłojeniem
w 20 odcieniach. Punkty świetlne zintegrowane z lamelami zadaszenia lub paski LED osadzone na ramie pozwalają
komfortowo korzystać z pergoli również po zmroku. Wyposażona w przeszklenia, rolety, promienniki ciepła i dyfuzory
mgły wodnej może również stanowić innowacyjną alternatywę dla ogrodu zimowego.

TARASY
Taras to łącznik pomiędzy wnętrzem domu, a ogrodem. Miejsce
odpoczynku i relaksu, łączące radość i świeżość ogrodu - z jednej
strony, a klimat i styl mieszkania - z drugiej. To swoista śluza pomiędzy interiorem, a eksteriorem. Zapowiedź tego co czeka nas na
zewnątrz, ale i wewnątrz mieszkania. Stąd tak ważne jest odpowiednie zaprojektowanie i zbudowanie tej przestrzeni. Warto więc wybrać deski tarasowe o najlepszych parametrach technicznych jakie
można osiągnąć, a tylko takie znajdziecie w ofercie Taras Factory.

# D R E W N O
THERMORY
THERMO JESION
Thermory thermo jesion amerykański to ekskluzywne deski tarasowe produkowane przez największą fabrykę thermo drewna na świecie. Ich
niezwykła barwa, przypominająca gatunki drewna
egzotycznego, powstała dzięki specjalnej modyfikacji termicznej. Jest to materiał najbardziej stabilny wymiarowo spośród wszystkich rodzajów
drewna - jego stabilność jest większa od plastiku,
metalu czy nawet betonu. Charakteryzują się też 1
klasą odporności na biodegradację tj. najwyższą
z możliwych klas oznaczającą żywotność 25 lat +,
bez konserwacji i zabezpieczania. Dużym atutem
jest również ukryty montaż, dzięki czemu można
cieszyć się gładką powierzchnią tarasu bez widocznych wkrętów. Na deski tarasowe wykonane
z Thermory thermo jesionu amerykańskiego udzielana jest aż 15-letnia gwarancja na biodegradację.

THERMORY
THERMO SOSNA
Sosna skandynawska wzrasta w surowym klimacie co sprawia, że ma małe przyrosty roczne, dzięki czemu jest znacznie trwalsza od tradycyjnej sosny krajowej. Dodatkowo dzięki
procesowi thermo modyfikacji pozbawiona jest żywicy i staje
się materiałem o 2 klasie wytrzymałości oznaczającej 20-25
lat żywotności. Drewno po produkcji termicznej nabiera wyjątkowej miodowo-brązowej barwy. Poza walorami estetycznymi, wielkim udogodnieniem jest brak konieczności jego
olejowania. Dzięki modyfikacji termicznej produkt ten jest
niezwykle wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne.
Dodatkowym atutem jest przyjazność środowisku ponieważ
do produkcji nie stosuje się żadnych chemikaliów, proces jest
całkowicie naturalny, a surowiec pozyskiwany jest z lasów
certyfikowanych Podobnie jak thermo jesion, deski z thermo
sosny skandynawskiej wyposażone są we wcięcia służące
do ukrytego montażu. Na biodegradację udzielana jest 5-letnia gwarancja producenta.

MOSO BAMBOO
Szybki wzrost i nieograniczona dostępność bambusa
sprawia, że jest on doskonałym surowcem do przeróżnych
zastosowań, także jako całkowicie ekologiczna i trwała alternatywa dla desek tarasowych z drewna egzotycznego
– surowiec pochodzi z plantacji, a źródło jest nieskończenie
odnawialne. Dzięki specjalnej procedurze zwanej Thermo-Density polegającej na zwiększeniu gęstości oraz poddaniu
drewna specjalnej obróbce termicznej (200°C) technolodzy
MOSO Bamboo X-treme uzyskali produkt o niezwykłej trwałości i stabilności. Dzisiaj MOSO Bamboo to najtwardsze
deski tarasowe na rynku charakteryzujące się nieprzeciętnymi właściwościami. Co więcej, deski są dwustronne - jedna
strona gładka a druga ryflowana, dzięki czemu masz możliwość wyboru wykończenia. Deski są fabrycznie zaolejowane
ze wszystkich 4 stron olejem WOCA. Po montażu możesz
pozostawić taras bez olejowania (z czasem spatynuje w kierunku szarości) bądź cyklicznie olejować w celu utrzymania
czekoladowo-brązowego koloru. Deski posiadają 25-letnią
gwarancję producenta na biodegradację.

BANGKIRAI
Deski tarasowe bangkirai, dzięki pięknej i niepowtarzalnej
brązowo-pomarańczowej barwie, dodają ekskluzywnego
charakteru tarasom, balkonom i każdej przestrzeni ogrodowej. To zdecydowany faworyt pod względem trwałości, charakteryzuje się 2 klasą wytrzymałości oznaczającą żywotność około 20-25 lat. Deski tarasowe Bangkirai są suszone
komorowo, dzięki czemu są znacznie bardziej stabilne wymiarowo i mają mniejsze tendencje do wypaczania. Budowa
tego drewna jest jednolita i zwięzła, jest bardzo odporne na
wszelkie uszkodzenia, zarysowania i ścieranie, niestraszne mu również grzyby oraz insekty. Deska bangkirai jest
dwustronnie ryflowana, co znacznie ułatwia montaż i dodatkowo nadaje jej właściwości antypoślizgowe. Bangkirai
wyróżnia się też wysokim współczynnikiem stabilności higroskopijnej, co oznacza, że nie poddaje się negatywnemu
działaniu wilgoci. Zawarte w nim oleje i barwniki sprawiają,
że drewno jest po prostu wodoodporne.

# K O M P O Z Y T

ESSENTIAL
TERRACE
Essential Terrace to nie tylko nowoczesny
design i estet yka, ale pr zede wsz ystkim
komfort użytkowania. Sześć pięknych wersji
kolorystycznych deski kompozytowej, które
przez wiele lat zachowują atrakcyjność i dwa
rodzaje struktury powierzchni w systemie Essential Terrace pozwalają na pełną swobodę
w projektowaniu. Do tego łatwa pielęgnacja,
która nie wymaga konserwacji oraz brak drzazg i pęknięć, które zapewniają komfort nawet
przy użytkowaniu boso. To dobry wybór dla
tych, którzy szukają przystępnych cenowo,
a jednocześnie wytrzymałych desek tarasowych o naturalnym wyglądzie drewna.

MAJESTIC
MASSIVE PRO

CHARACTER
MASSIVE
Deska kompozytowa lita systemu Character Massive pozwala
na dowolne projektowanie skomplikowanych kształtów tarasów.
Brzegi dociętych desek tarasowych wyglądają bardzo estetycznie
i przez to nie muszą być maskowane dodatkowymi listwami. Character Massive doskonale sprawdza się jako deska na taras wokoło
własnego SPA, ścieżek ogrodowych albo basenu o tradycyjnych
i nowoczesnych kształtach. To deska wytrzymała, o długiej żywotności, nieskomplikowana w pielęgnacji, którą można ciąć tak łatwo
i precyzyjnie jak drewno.

System tarasowy Massive Pro to deski o naturalnym wyglądzie
drewna litego, dzięki bardzo autentycznym słojom. Posiadają
dodatkową warstwę polimerową, która sprawia, że powierzchnia
desek jest niezwykle odporna na plamy i zarysowania oraz łatwa
w utrzymaniu. Ten rodzaj deski idealnie nadaje się do montażu
tarasów o skomplikowanych kształtach i daje możliwość wykonania aranżacji łukowych bez konieczności wykończenia krawędzi.
Dostępne są w czterech oryginalnych kolorach dębu.

TERRACE XL
To klasyczna wytrzymała deska o naturalnym wyglądzie drewna,
która dzięki sześciu różnym kolor może spełnić wszystkie indywidualne oczekiwania. Opatentowana deska kompozytowa Twinson
składa się z drewna i PVC, łacząc zalety tych dwóch składników
w innowacyjnym materiale. Produkowana jest w procesie koekstruzji, co oznacza, że rdzeń deski odróżnia się kolorem od zewnętrznej
warstwy użytkowej, ponieważ wykonany jest z kompozytu o podwyższonej stabilności na zmiany temperatur i małej nasiąkliwości.
Terrace XL posiada również bardzo komfortową powierzchnię antypoślizgową, bez drzazg i pęknięć.

ELEWACJE
Poszczególne realizacje różni nie tylko bryła i projekt,
ale przede wszystkim elewacja. To właśnie ona w pierwszej kolejności przykuwa uwagę, dlatego warto zaplanować ją tak, by dodawała uroku, a jednocześnie była
trwała i estetyczna.

THERMORY
THERMO JESION
Jesion Thermory jest niezwykłym materiałem o bardzo wysokich parametrach odpornościowych i wytrzymałościowych. Dzięki modyfikacji termicznej uzyskuje niesamowitą
barwę przypominającą wyglądem wiele gatunków drewna egzotycznego, mając jednak nad
nimi znaczną przewagę związaną ze stabilnością i długą żywotnością. Deski elewacyjne
Thermory można wybarwić - wówczas utrzyma się piękny kolor uzyskany dzięki thermo
modyfikacji bądź pozostawić bez zabezpieczenia. Pozostawienie materiału naturze sprawi,
iż drewno spatynuje do oryginalnej szarej barwy. To ekskluzywne rozwiązanie, które zmieni
każdą budowlę w oryginalną i unikatową.

THERMORY
THERMO SOSNA
To deska elewacyjna wyglądem przypominająca nieco naszą sosnę krajową, jednak dzięki wzrastaniu w surowszym klimacie posiada małe przyrosty roczne, co
znacznie zwiększa jej odporność i stabilność. Dzięki specjalnemu procesowi modyfikacji termicznej deski elewacyjne z sosny Thermory są znacznie bardziej stabilne
od drewna niepodanego temu procesowi, a dodatkowo nabierają niepowtarzalnego
ciepłego koloru. Są odporne na warunki atmosferyczne w związku z czym nie wymagają impregnacji - ewentualne malowanie stosuje się jedynie w celu wybarwienia
drewna na inny kolor bądź zachowaniu oryginalnego koloru tego drewna. Deski są
dostępne w kilku profilach wykończenia.

MOSO
BAMBOO

Deski elewacyjne MOSO Bamboo X-treme to trwałe i solidne rozwiązanie, a jednocześnie nowoczesny profil elewacyjny nadający lekkości
całej konstrukcji. To deska przystosowana do ukrytego montażu, która
dodatkowo wyposażona jest w system end-matching na końcach, dzięki czemu można je nieskończenie łączyć, więc długość samej deski jest
właściwie nieistotna. MOSO może się pochwalić wieloma inwestycjami
publicznymi z zastosowaniem swoich produktów m.in. falującym sufitem lotniska w Madrycie o powierzchni ponad 640 000 m2, który do
dnia dzisiejszego jest największym na świecie projektem z zastosowaniem desek bambusowych.

TRESPA METEON
Trespa Meteon to nowoczesne podejście do elewacji nowej generacji i niemalże nieograniczone możliwości projektowe, z szeroką gamą kolorystyki, wzorów oraz głębi.
Teraz wyłącznie za pomocą fasady można opowiedzieć historię. Trespa oferuje zarówno szeroki wybór jasnych, trwałych kolorów, elementów dekoracyjnych inspirowanych naturalnymi materiałami, a nawet paneli, które umożliwiają architektom na nowe
abstrakcyjne efekty, takie jak zabawa odbiciem światła. Możliwości jest mnóstwo,
ogranicza Was tylko wyobraźnia.
Płyty laminowane Trespa Meteon to mieszanina nawet do 70% włókien naturalnych
oraz żywic termoutwardzalnych wytwarzana pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej
temperaturze. Co więcej, płyty zachowują doskonały wygląd nawet po wielu latach
wystawienia na działanie warunków atmosferycznych. Na wszystkie produkty Trespa
udzielana jest 10-letnia gwarancja.

Połączenie drewna i ognia to nie tylko piękna kompozycja, ale przede
wszystkim niezwykła trwałość. Technika zwęglania inspirowana jest
znaną od 700 lat, tradycyjną japońską metodą Shou Sugi Ban. Deski
opalane są w specjalnych piecach, dzięki którym uzyskują unikalną
zwęgloną powierzchnię, widoczną w kolorze i fakturze drewna. Właśnie takie deski oferuje polski producent Wood of Fire. W ich ofercie znajduje się wiele wariantów kolorystycznych, duży wybór profili
oraz różne gatunki drewna, jak choćby: modrzew syberyjski, świerk
skandynawski, dąb, thermo sosna, thermo jesion, czy cedr. Elewacje,
ściany, sufity, ogrodzenia - ta deska odnajdzie się w każdej sytuacji.

# W O O D O F F I R E

DREWNO I OGIEŃ

Grillowanie, szczególnie dla Polaków, to coś więcej
niż jedzenie. To ideologia, którą pokochaliśmy. Ta
forma spędzania czasu nie musi kojarzyć się już
jednoznacznie tylko z dymem, węglem czy popularną kiełbasą. Z odsieczą bowiem przychodzą profesjonalne grille, które zmieniają standardowe grillowanie w czystą, ambitną i gorącą zabawę.

# O U T D O O R C H E F

C Z Y S T A
P R Z Y J E M N O Ś Ć
Z G R I L L O W A N I A

DESIGN I INNOWACJE
ZE SZWAJCARII

Outdoorchef to innowacyjne szwajcarskie grille i kuchnie ogrodowe łączące nowoczesny design oraz wysoką jakość wykonania. Marka jest znana na rynku europejskim od
ponad 30 lat i zajmuje jedną z czołowych pozycji w swojej kategorii. Grille posiadają
wiele nowoczesnych rozwiązań ułatwiających grillowanie. Podnoszą walory smakowe przygotowywanych potraw oraz zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. To
doskonały wybór dla osób lubiących wspólne spotkania w ogrodzie, a zarazem gwarancja długowieczności i solidności. Szwajcarska filozofia jest prosta: połóż jedzenie na grillu, zamknij pokrywę i ciesz się butelką wina z przyjaciółmi, a Outdoorchef
większość zrobi za Ciebie.

ERA OGNIA
I CERAMIKI
Grille od Monolith to unikalne połączenie tradycyjnego
grilla węglowego z grillem kamado - tradycyjnie używanym przez Chińczyków i Japończyków od ponad 3000 lat.
Monolith zapewnia grillowanie na najwyższym poziomie,
łączy w sobie tradycję, design, innowacje i najbardziej
zaawansowaną technologię. Ten ceramiczny grill spełnia
wszystkie oczekiwania: grillowanie, wędzenie, pieczenie,
gotowanie, a nawet obsmażanie. Możesz uzyskać na
nim zarówno wysokie temperatury idealne do szybkiego
usmażenia steków, jak i również niskie temperatury do
długotrwałego pieczenia i wędzenia. Ceramika o właściwościach termoizolacyjnych doskonale sprawuje się
podczas grillowania, gwarantując idealnie równomiernie
przyrządzone potrawy. Grill kamado działa zupełnie jak
kamienny piec, a więc upieczesz na nim również rewelacyjną włoską pizzę czy chrupiący chleb.

# M O N O L I T H

WYJĄTKOWA
ARANŻACJA
Z MILOO HOME

Taras to istotny element naszego domu, dlatego nie powinniśmy pomijać go w procesie jego aranżacji. O doskonałą jakość designerskich mebli zadba Miloo Home,
marka, z którą stworzysz niebanalną aranżację swojego
ogrodu i uzyskasz idealną przestrzeń do wypoczynku.
Zestawy ogrodowe, huśtawki typu Cocoon, fotele, sofy,
podnóżki, stoliki, leżaki, hamaki, a nawet paleniska - zróżnicowane wzornictwo sprawia, że kolejne propozycje
spełnią oczekiwania niemal każdego klienta. W ofercie
Miloo Home odnaleźć można modele mebli utrzymane
w klasycznym stylu, jak i te z nutą nowoczesności. Szeroka paleta barw obfituje zarówno w stonowane odcienie
beżu, szarości czy bieli, ale i w wyrazistą zieleń lub pomarańcz. Zaczerpnij odrobiny inspiracji i dzięki luksusowym
zestawom mebli ogrodowych stwórz swoją magiczną
przestrzeń na zewnątrz.

Produkty Miloo Home wyróżnia nie tylko bogactwo stylistyczne, ale również nowoczesny system
produkcji, uwzględniający zastosowanie najnowszych technologii wytwarzania. W rezultacie, meble outdoorowe wykazują się wysoką odpornością
na działanie czynników atmosferycznych, na długo zachowując swój kształt i nieskazitelny wygląd.

Projektując swoje produkty, marka Miloo
Home nie ogranicza się do wykorzystywania popularnego w ogrodach rattanu. Stosuje także takie materiały jak drewno czy
plastik, wzbogacając je szeroką gamą wysokiej jakości tkanin.

# A Q U A V I A

WŁASNA STREFA
SPA
Niebiański odpoczynek w ogrodzie? Kąpiel w blasku księżyca? Nic
prostszego. Hiszpańska firma Aquavia Spa sprawi, że bez trudu stworzysz prawdziwą oazę relaksu we własnym domu. Zaprojektowane
i wyprodukowane wyłącznie w Barcelonie wanny są liderami pod
względem jakości, funkcjonalności i niezawodności technicznej. Najnowocześniejsza konstrukcja, starannie dobrane materiały, wydajność,
ergonomia, niezrównane wykończenia i kontrola jakości przeprowadzana w ramach każdego procesu, a wszystko całkowicie spersonalizowane i dostępne w przeciągu nawet trzech tygodni. Poszukiwacze
finezji i luksusu, miłośnicy designu oraz zwolennicy praktycznych
i funkcjonalnych rozwiązań - każdy znajdzie tu coś dla siebie.
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