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Pełna ochrona przed słońcem

Superior Recreational Products (SRP) oferuje standardowe 

i niestandardowe konstrukcje zacieniające dla niemal każdego 

rodzaju przestrzeni, w tym zwłaszcza miejsc publicznych. Szeroki 

wybór rozwiązań zacieniających stanowi skuteczną ochronę przed 

słońcem.

Zakres zastosowań

Zakres zastosowań jest ogromny: parki i strefy rekreacji, obiekty 

sportowe, ogrody zoologiczne, baseny publiczne, hotelarstwo, szkoły 

i uniwersytety.

Najważniejsze cechy naszych produktów

Blokują do 98% szkodliwych 
promieni UV

Zmniejszenie temperatury 
nawet do 25°C

Tkanina odporna na 
promieniowanie UV, blaknięcie 
i rozerwanie

Konstrukcja wytrzymuje 
porywy wiatru do 240 km/h

Konstrukcje spełniają lokalne 
przepisy budowlane

Nawet 20-letnia  
gwarancja

Glide Ebow™ - mechanizm 
zwalniający tkaninę

Wymagają minimalnej 
konserwacji

Dystrybutor w Polsce

Wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest:
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Wybrane projekty 

Kopuły

Parasole

Żagle

Wsporniki

Kolory

Zobacz, gdzie powstają 
Twoje zacienienia

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj 
"Superior Shade Factory Tour" 

na YouTube.

Aplikator kolorów

W przypadku produktów 
z ikoną 360° zeskanuj kod QR, 

aby zobaczyć obraz 360° 
i wybrać pasujące kolory.

Nowość! Wsparcie 
projektowe

Określ co i jaką powierzchnię 
chcesz zacienić, a my wszystko 

zaprojektujemy.

www.archgoods.eu



Doświadczenie, któremu można 
zaufać
Jesteśmy dumni z tego, że dostarczamy najwyższej jakości 

produkty o unikalnym designie tak, aby skutecznie 

odpowiedzieć na potrzebę ochrony przez słońcem. Nasze 

rozwiązania są owocem wieloletniego doświadczenia w obsza-

rze projektowym i inżynierskim. Wszystkie produkty wykonane 

są z najwyższej jakości materiałów przy użyciu najlepszych 

technik produkcyjnych. Począwszy od najlepszego w swojej 

klasie parku maszynowego wykorzystującego zrobotyzowane 

spawarki, aż po zastosowanie podwójnego ściegu stębno-

wego i podwójnego ściegu łańcuszkowego. Dzięki temu 

możesz być pewnym najwyższej trwałości i jakości produktów 

oraz tego, że Twój pomysł na system zacienienia stanie się 

rzeczywistością.

Idealne zadaszenia 
placów zabaw i boisk 

Zadaszenia przeciwsłoneczne SUPERIOR SHADE to sprawdzone rozwiązanie 

stosowane do ochrony przed słońcem dzieci i ich rodziców bawiących się  

wspólnie na placu zabaw. Wytrzymałość na silne wiatry sprawia, że można 

nimi pokryć także duże powierzchnie boisk i siłowni plenerowych. 

ZOBACZ FILM



Silverleaf
St. Johns, Floryda

PRZEDSTAWIONE PRODUKTY

1 4,2 x 4,2 x 2,4 m Square Hip Shade

2    Triangular Sails, ilość: 6 szt.

3    7,3 x 4,2 x 3 m Arched Cantilever, ilość:
     17 szt.

4  4,2 x 4,2  x 2,7 m Arched T-Cantilever

KOLORYSTYKA 

Konstrukcja: biały 

Tkanina: True Blue 

Odwiedź stronę srpshade.com/inspirations, 
aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie.

W Y B R A N E  P R O J E K T Y

Glasscock ISD
Garden City, Texas

PRZEDSTAWIONE PRODUKTY

1 18 x 14 m Super Hip Shade

2 10 x 10,1 m Hip Shade

2 4,8 x 10 m Dual Column Umbrella 
ilość: 3 szt.

KOLORYSTYKA 

Konstrukcja: czerwony 

Tkanina: srebrny

Odwiedź stronę srpshade.com/inspirations, 
aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie.

W Y B R A N E  P R O J E K T Y
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Affinity 56
West Jordan, Utah

PRZEDSTAWIONE PRODUKTY

1  4,6 x 4,6 m Hypar Umbrella, ilość: 20 szt.

KOLORYSTYKA

Konstrukcja: biały metalizowany 

Tkanina: Maldives i Capri Dual 

Odwiedź stronę srpshade.com/inspirations, 
aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie.

W Y B R A N E  P R O J E K T Y

Ansin Sports Complex
Miramar, Floryda

PRZEDSTAWIONE PRODUKTY

1 80  x 11 m Five-Dome Hip

KOLORYSTYKA 

Konstrukcja: biały 

Tkanina: True Blue

Odwiedź stronę srpshade.com/inspirations, 
aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie.

W Y B R A N E  P R O J E K T Y



University of West 
Georgia Campus Center
Carrollton, Georgia

PRZEDSTAWIONE PRODUKTY

Triangular Sails, ilość:  2 szt. 

Hyperbolic Sails, ilość: 5 szt.

KOLORYSTYKA

Konstrukcja: beżowy

Tkanina: beżowy 

Odwiedź stronę srpshade.com/inspirations, 
aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie.

W Y B R A N E  P R O J E K T Y

Omaha Zoo
Omaha, Nebraska

PRZEDSTAWIONE PRODUKTY

3,6 x 3,6 x 3 m Cantilever Umbrellas, 
ilość: 18 szt.

 2,4 x 2,4 x 2,4 m Cantilever Umbrellas, 
ilość: 2 szt.

KOLORYSTYKA

Konstrukcja: Traffic Blue 

Tkanina: True Blue

Odwiedź stronę srpshade.com/inspirations, 
aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie.

W Y B R A N E  P R O J E K T Y
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WaterSong at RiverTown
Jacksonville, Florida

PRZEDSTAWIONE PRODUKTY

1  Multi-Sail Shade, ilość: 8 szt.

KOLORYSTYKA 

Konstrukcja: biały

Tkanina: perłowy

Odwiedź stronę srpshade.com/inspirations, 
aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie.

W Y B R A N E  P R O J E K T Y

Juan Tabo Hills
Albuquerque, New Mexico

PRZEDSTAWIONE PRODUKTY

1  Triangular Sail Shade, ilość: 5 szt. 

KOLORYSTYKA

Konstrukcja: metaliczny

Tkanina: kremowy, perłowy, srebrny, brązowy

Odwiedź stronę srpshade.com/inspirations, 
aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie.

W Y B R A N E  P R O J E K T Y



Super Dome Hip
do zacieniania bardzo dużych powierzchni

• Doskonałe rozwiązanie dla dużych placów zabaw, 
zewnętrznych siłowni, kortów tenisowych lub boisk 
sportowych, np. do koszykówki

• W zależności od potrzeb dostępne są słupy o przekroju 
kwadratowym oraz system napinania Glide Elbow™

Kwadrat Prostokąt

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Słupy o przekroju kwadratowym.

Montaż: przykręcenie do fundamentu.

System napinający Glide Elbow™ lub 
bez. 

Tradycyjne tkaniny zacieniające.

*Glide Elbow™ musi być zaprojektowany na 
zamówienie

Multi-Dome Hip
do zacienienia dużych powierzchni przy niskim budżecie

• Zestaw składający się z kopuł zacieniających o wspólnej
podkonstrukcji

• Doskonałe rozwiązanie dla zacienienia parkingów lub trybun
w kompleksach sportowych

• Ekonomiczny sposób na zacienienie bardzo dużej powierzchni

• Tkanina cieniująca może mieć jeden kolor lub kilka naprzemiennie

• Dostępne w różnych rozmiarach

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub 
zabetonowanie.
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne 
wysokości niestandardowe.
System napinający Glide Elbow™ lub bez. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające.

Pyramid
konstrukcja dachu wysokiego

• Wszechstronne i ekonomiczne rozwiązanie

• Konstrukcja dachu szczytowego

• Doskonałe rozwiązanie dla przedszkoli, szkół, parków

WYMIARY

Kształt kwadratu o długości boku od  3 do 11 m (w odstępach 
co 60 cm)

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub zabetonowanie. 
Wysokość: dostosowana do potrzeb Klienta. 
System napinający Glide Elbow™ (max. do 9 m) lub bez. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające.

Standard Hip

najbardziej uniwersalne rozwiązanie w zakresie 
zacieniania

• Najbardziej wszechstronne i ekonomiczne zacienienie

• Doskonałe rozwiązanie dla przedszkoli, szkół, parków

Jeśli wymaga tego stosunek długości do szerokości zacienianej 
powierzchni, możemy zaprojektować tzw. Multi-Dome (patrz 
obok), aby zapewnić równomierne napięcie całej czaszy.  

KSZTAŁTY I WYMIARY

Kwadrat
o boku

od 3 do 15 m

Prostokąt 
dostępny 

w 25 
rozmiarach

Sześciokąt 
dostępny  

w rozmiarach 
od 6,1 do 12 m

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub zabetonowanie. 
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne wysokości 
niestandardowe. 
System napinający Glide Elbow™ (max. do 9 m) lub bez. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające.

Konstrukcja dachu 
w formie ostrosłupa 
zbiega się  
w jednym punkcie

Nasz Glide Elbow™ może nie mieć zastosowania w konstrukcjach zacieniających o powierzchni 
powyżej 100 metrów kwadratowych.

Zobacz 360°  
i wybierz kolory 

KSZTAŁTY



Cantilever Umbrella
boczny, nieingerujący słup

• Boczny słup

• Umożliwia  swobodne umieszczenie
wyposażenia bez ingerującego słupa

KSZTAŁTY I WYMIARY

Kwadrat
2,4 - 6 m

Szcześciokąt
2,4 –8,2 m

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub zabetonowanie. 
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne wysokości 
niestandardowe. 
System napinający Glide Elbow™ lub bez. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające.

• Zastosowanie w różnych warunkach 
pogodowych

• Wodoodporna tkanina odprowadza wodę 
i utrzymuje przestrzeń pod spodem suchą

KSZTAŁTY I WYMIARY

Kwadrat
3,9 i 4,8 m

Sześciokąt
4,8 i 5,4 m

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub 
zabetonowanie.
Wysokość: 2,4 / 3,0 m lub inne niestandardowe. 
System napinający Glide Elbow™. 
Wodoodporna tkanina zacieniająca.

• Boczny słup

• Umożliwia  swobodne umieszczenie wyposażenia bez 
ingerującego słupa

• Zastosowanie w różnych warunkach pogodowych

• Wodoodporna tkanina odprowadza wodę i utrzymuje 
przestrzeń pod spodem suchą

KSZTAŁTY I WYMIARY

Kwadrat
3,9 i 4,8 m

Sześciokąt
4,8 i 5,4 m

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub zabetonowanie. 
Wysokość: 2,4 / 3,0 m lub inne niestandardowe. 
System napinający Glide Elbow™. 
Wodoodporna tkanina zacieniająca.

Single Post Umbrella
ekonomiczne rozwiązanie w zakresie zacienienia

• Jeden z najbardziej ekonomicznych zadaszeń

• Pokrywa nawet 55 metrów kwadratowych
powierzchni

KSZTAŁTY I WYMIARY

Kwadrat Sześciokąt Ośmiokąt

2,4 - 8,2 m  od 3 do 8 m (w odstępach co 60 cm)

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub 
zabetonowanie.
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne 
wysokości niestandardowe. 
System napinający Glide Elbow™ lub bez. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające.

WODOODPORNA TKANINA ZACIENIAJĄCA

Single Post Waterproof Umbrella
wodoszczelne zadaszenie

WODOODPORNA TKANINA ZACIENIAJĄCA

Waterproof Cantilever Umbrella
wodoszczelne zadaszenie z bocznym słupem

Dostępność Glide Elbow™ zależy od wymiarów oraz modelu.

Zobacz 360°  
i wybierz kolory 

Zobacz 360°  
i wybierz kolory 



Widok z góry

• Doskonałe rozwiązanie dla wszystkich przestrzeni,
dużych i małych

• Wiele praktycznych zastosowań - od zacieniania
stołów piknikowych po całe baseny

• Indywidualne dopasowanie do każdej przestrzeni

Maksymalna długość boku żagla trójkątnego wynosi 18,2 m, 

zarówno w przypadku tradycyjnej tkaniny zacieniającej, 

jak i dwustronnej tkaniny.

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub zabetonowanie. 
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne wysokości 
niestandardowe. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające lub Dual Shade

*W przypadku zapotrzebowania na żagiel 
o rozpiętości powyżej 15,2 m prosimy 
o kontakt z przedstawicielem Archgoods.

Dual Column Umbrella
swoboda ustawienia

• Doskonałe rozwiązanie do zacieniania stołów
i ławek piknikowych, ponieważ przestrzeń
między kolumnami pozwala na umieszczenie
długich elementów

• Łatwa instalacja

• Bardziej przystępna cena niż w przypadku
tradycyjnej czterosłupowej konstrukcji

WYMIARY

3,0 x 6,0 m

3,6 x 4,8 m

3,6 x 5,5 m

3,6 x 6,1 m

4,2 x 6,1 m

4,2 x 7,3 m

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub 
zabetonowanie.
Wysokość: 2,4 / 3,0 m. 
System napinający Glide Elbow™ lub bez. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające.

OPCJA TKANINY DWUSTRONNEJ

Triangle Sail
praktyczne rozwiązanie dla wszystkich przestrzeniTilt and Swivel Umbrella

niestandardowe ustawienie w trakcie montażu

• Przechyl i obróć ten parasol podczas
instalacji, aby uzyskać maksymalną ochronę
przed słońcem w danym miejscu

• Po zamontowaniu czasza nie będzie się dalej
obracać lub przechylać w różnych stopniach

WYMIARY

Kwadrat  
2,4–5,4 m

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub 
zabetonowanie.
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne 
wysokości niestandardowe. 
System napinający Glide Elbow™ lub bez. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające.

Pochylenie  
i obrót w trakcie 

instalacji• Idealny do zacieniania basenów i tarasów

• Wyjątkowy wygląd

• Niskoprofilowy daszek, który nie zasłania
widoku

WYMIARY

3–6 m

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub 
zabetonowanie.
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne 
wysokości niestandardowe. 
System napinający Glide Elbow™
Tradycyjne tkaniny zacieniające lub Dual Shade.

OPCJA TKANINY DWUSTRONNEJ

Hypar Umbrella
unikalny, niskoprofilowy okap

Zobacz 360° 
i wybierz kolory 



Widok z góry

Pinwheel Sail
wielowarstwowa konstrukcja

• Opatentowana konstrukcja warstwowa,
która zapewnia pełne pokrycie cieniem

• Możliwość wyboru wielu kolorów

KSZTAŁTY I WYMIARY

Kwadrat

3-9 m

Sześciokąt

3,6-11 m

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub 
zabetonowanie.
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne 
wysokości niestandardowe.  
System napinający Glide Elbow™ - wymagany. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające lub Dual Shade.

Widok z góry - sześciokąt

Quad Sail
architektonicznie dopracowany

• Atrakcyjne wzornictwo

• Doskonałe rozwiązanie dla stref
osiedlowych, ośrodków
wypoczynkowych i parków miejskich

WYMIARY

Kwadrat 3-9 m

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub 
zabetonowanie.
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne 
wysokości niestandardowe. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające lub Dual 
Shade.

Wyszukaj Dorothea Dix Park Shade na YouTube, aby zobaczyć to zacienienie w akcji.

Widok z góry

• Połącz kilka odcieni żagli, aby stworzyć naprawdę
unikalną, a jednocześnie prostą strukturę

• Zapewniają duże pokrycie i efektowny wygląd

Maksymalna długość krawędzi żagla w przypadku 

Tradycyjnej Tkaniny Zacieniającej wynosi 15 m, natomiast 

w przypadku tkaniny Dual Shade maksymalne długości 

krawędzi trójkąta wynoszą 15 x 15 x 12 m.

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub zabetonowanie. 
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne wysokości 
niestandardowe. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające lub Dual Shade.

*W przypadku rozpiętości powyżej 10 m prosimy o kontakt 

z przedstawicielem Archgoods.

OPCJA TKANINY DWUSTRONNEJ

Multiple Sail Shades
unikalne projekty dla Ciebie• Idealne zarówno dla małych, jak i dużych powierzchni

• Żagle, które wyglądają wyjątkowo, a jednocześnie skutecznie chronią
w upale

Maksymalna długość krawędzi żagla wynosi 
10 m.

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub 
zabetonowanie.
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne 
wysokości niestandardowe. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające lub Dual 
Shade.

*W przypadku rozpiętości powyżej 10 m prosimy 
o kontakt z przedstawicielem Archgoods.

OPCJA TKANINY DWUSTRONNEJ

Hyperbolic Sail
przyciągający wzrok design

Widok z góry

Zobacz 360°  
i wybierz kolory



Hanging Cantilever
zacienienie długich odcinków

• Doskonałe rozwiązanie dla zacienienia chodników,
przystanków autobusowych, ławek, plaży

• Preferowana maksymalna długość modułu to 5,5 m;
moduły można łączyć tak, aby zacienić dowolnie długi
odcinek

• Standardowo wysokość zadaszenia wynosi 2,4 m, ale
możliwe są również inne wysokości

WYMIARY

3,0 x 6,0 m / 3,6 x 6,0 m / 4,2 x 7,3 m

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub zabetonowanie. 
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne wysokości 
niestandardowe. 
System napinający Glide Elbow™ lub bez.
Tradycyjne tkaniny zacieniające.      

Standard Cantilever
projektowanie przestrzeni otwartej

• Świetne rozwiązanie do przykrycia ciągów
pieszych, przystanków autobusowych

• Najbardziej ekonomiczny sposób zacienienia
parkingów

• Idealne rozwiązanie do pokrycia powierzchni,
które wymagają dużej ilości otwartej przestrzeni

WYMIARY

5,4 x 6,0 m / 5,4 x 8,2 m / 5,4 x 11 m

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub zabetonowanie. 
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne wysokości 
niestandardowe. 
System napinający Glide Elbow™ lub bez.
Tradycyjne tkaniny zacieniające.

Wyszukaj GreenArch Apartments Parking Lot Shade na YouTube, aby zobaczyć tę realizację.

Widok z góry

Sand Dollar Sail
warstwowy układ żagli

• Tkaniny nakładające się na siebie

• Zapewnia doskonałe zacienienie

KSZTAŁTY I WYMIARY

Kwadrat

6,0 lub 8,5 m

Sześciokąt

6,0 lub 8,5 m

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub 
zabetonowanie.
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne 
wysokości niestandardowe. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające.

Wyszukaj Dorothea Dix Park Shade na YouTube, aby zobaczyć tę inwestycję.

Kite Hip Sail
wielka elastyczność

• Popularny wybór dla basenów, wodnych placów zabaw, stref piknikowych

• Kształt pozwala na dużą elastyczność i wiele konfiguracji

• Doskonały do pokrycia przestrzeni o unikalnym kształcie

• Posiada trzy słupy o identycznej wysokości, natomiast czwarty jest 
wyższy - stąd uzyskuje się ukośny kształt żagla

• Tkanina zacieniająca musi mieć formę kwadratu

WYMIARY

Kwadrat 3,0 – 7,6 m

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub zabetonowanie. 
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne wysokości 
niestandardowe. 
System napinający Glide Elbow™ lub bez. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające.

Zobacz 360°  
i wybierz kolory 

Zobacz 360°  
i wybierz kolory 

Zobacz 360°  
i wybierz kolory 



Camelback Cantilever
podniesiona konstrukcja

• Świetnie nadaje się do zacienienia parkingów 
przyzakładowych

• Podniesiona konstrukcja rzuca bezpośredni cień na 
wskazany obszar

• Dodatkowy panel z tkaniny może być dodany pomiędzy 
słupami, aby jeszcze lepiej utrzymać niższą temperaturę 
i chronić przed wiatrem

• Do celów projektowych maksymalna zalecana szerokość 
wynosi 4,2 m, a maksymalna odległość między słupami 
5,4 m.

Wykonane na zamówienie dla Twojej lokalizacji.

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub zabetonowanie.
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne wysokości 
niestandardowe. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające.

T-Cantilever
ograniczanie liczby słupów do minimum

• Idealny do zadaszenia trybun, stref parkingowych

• Maksymalna szerokość belki 11 m

• Słupy mogą być rozstawione do 8,2 m, zanim będą 
potrzebne dodatkowe przęsła

Wykonane na zamówienie dla Twojej lokalizacji.

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub zabetonowanie. 
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne wysokości 
niestandardowe. 
System napinający Glide Elbow™ lub bez.
Tradycyjne tkaniny zacieniające.

• Doskonały do osłony chodnika lub basenu

• Ekonomiczny sposób na zacienienie

• Może być skonfigurowany z wieloma przęsłami, 
aby pokryć dowolnie długi odcinek

• Maksymalna długość modułu wynosi 7,6 m

Wykonane na zamówienie dla Twojej lokalizacji.

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub zabetonowanie. 
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne wysokości 
niestandardowe. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające lub opcja: wodoodporna 
tkanina zacieniająca (dostępne opcje ograniczone).

Wyszukaj Custom Shades at Edmond Center Court na YouTube, aby zobaczyć tę inwestycję.

Suspended Cantilever
przedłużona głębokość

• Wykorzystanie podwieszanych stężeń w górnej części
konstrukcji pozwala znacznie zwiększyć głębokość zadaszenia

• Idealne zacienienie parkingów oraz ciągów pieszych

Wykonane na zamówienie dla Twojej lokalizacji.

OPCJE, FUNKCJE I MATERIAŁ

Montaż: przykręcenie do fundamentu lub zabetonowanie. 
Wysokość: 2,4 / 3,0 / 3,6 m lub dostępne wysokości 
niestandardowe. 
System napinający Glide Elbow™ lub bez. 
Tradycyjne tkaniny zacieniające.

Zobacz 360°  
i wybierz kolory 

Zobacz 360°  
i wybierz kolory 

OPCJA: WODOODPORNA TKANINA ZACIENIAJĄCA

Arched Cantilever
przepiękny łuk



Specyfikacja materiałowa

Tkaniny zacieniające

• Wykonane z tkaniny polietylenowej o wysokiej gęstości,

odpornej na promieniowanie UV, co zapobiega blaknięciu

pod wpływem ekspozycji na słońce

• Tkanina reszlowana zapobiega strzępieniu, dostępna w 34

kolorach, posiada narożniki wzmocnione ultratrwałą

przędzą Kevlar®

• Blokuje do 98% szkodliwych promieni UV (w zależności od

wybranego koloru)

• Tkanina oddychająca, gorące powietrze nie gromadzi się

pod zadaszeniem

Rama

Glide Elbow™
Mechanizm napinający Glide Elbow™ pozwala na łatwy montaż 

i demontaż tkaniny zacieniającej - w przypadku konserwacji lub 

sezonowego demontażu. Wszystko, czego potrzebujesz, to 

klucz lub wiertarka akumulatorowa. Co więcej, dzięki 

połączeniu haka z tkaniną, zużycie elementów metalowych jest 

zminimalizowane. Mechanizm Glide Elbow™ jest objęty roczną 

gwarancją.

Obróć nakrętkę 
napędową, aby 
napiąć tkaninę

Osłona

Glide Elbow™

Zaczep kabla

Słup

Gwarancja

Producent gwarantuje, że jego produkt będzie wolny od 

wad materiałowych i wykonawczych, jak również zachowa 

integralność strukturalną przez okres wymieniony poniżej, 

licząc od daty wystawienia faktury i po dokonaniu pełnej 

zapłaty. Warunkiem koniecznym obowiązywania gwarancji 

jest prawidłowa instalacja produktu zgodnie z instrukcjami 

dostarczonymi przez producenta oraz sztuką budowlaną. 

Konieczne jest przestrzeganie ogólnych zasad konser-

wacji i pielęgnacji, zgodnie z instrukcjami zawartymi w pa-

kiecie klienta. 

Polityka cenowa

Wszystkie ceny są cenami fabrycznymi i nie zawierają 

kosztów transportu i instalacji. Ceny mogą ulec zmianie 

w ramach okresowych aktualizacji.

*Zobacz naszą pełną gwarancję na stronie

www.archgoods.eu/zadaszenia-gwarancja

Beige Desert SandNatural

Rivergum

Latte

Lime Mint Green Forest Green

True Blue

Brunswick GreenTurquoise

Sun Blaze

Navy Blue

Cayenne

Dove Blue

Royal Purple

Sky Blue Aquatic Blue

Cedar

Silver

Yellow

Pearl Onyx

Brown

Steel GrayMidnight

Red

Orange

Butterscotch

Yellow

Ice Butter

Spring Green

Ice Mint

Chartreuse

Green

Sage

Sea Mist

Azure

Ocean

Sky Blue

Blue

Periwinkle

Royal
Purple

Burgundy

Beige

Vanilla

Brown

Black 

White

Champagne 

Metallic

Bronze

Starlight

Kolorystyka

Konstrukcja stalowa 

5 lat gwarancji 

Połysk

Tan White

Wodoodporna tkanina RainGuard 
Dostępna dla produktów: Arched Cantilever, 
Flower, Single Post, Cantilever Waterproof 
Umbrella. 
10 lat gwarancji

Mat, tekstura i metaliczny

Standardowa tkanina zacieniająca
W zależności od wybranego koloru tkanina blokuje do 98% szkodliwych promieni UV. 
Stosowane tkaniny są stabilizowane na promieniowanie UV.
10 lat gwarancji

Ognioodporność

Tkanina Dual Shade
Dostępna wyłącznie dla produktów: Hypar Umbrella, Triangle Sail, Hyperbolic Sail.  
10 lat gwarancji

SunburstCitrus Chameleon

Amazonia

Macaw Topaz

CobblestoneSavanna Capri

Maldives

Gold Rush

Santorini

Kącik Projektanta

Mała architektura i place 
zabaw

Archgoods jest dystrybutorem 

placów zabaw firmy Kompan, 

Vortex oraz elementów małej 

architektury takich producentów 

jak: Escofet, Durbanis, Streetpark 

oraz innych.

Sprawdź naszą pełną ofertę na:

www.archgoods.eu

• Zaprojektowana, aby wytrzymać wiatr o prędkości do

240 km/h przy zdemontowanej tkaninie

• Rury konstrukcyjne spełniają wymagania norm ASTM

• Gotowy produkt zawiera powłokę ochronną o grubości

od 6 do 8 milimetrów, co zapewnia najwyższą odporność

na korozję, potwierdzoną 5000 godzin testów ASTM

B117 w mgle solnej

1. Stal

2. Stal oczyszczona

3. Epoksydowy podkład cynkowy TGIC

4. Superwytrzymała powłoka proszkowa 
TGIC

Dożywotnia* gwarancja na elementy ze stali nierdzewnej

20-letnia gwarancja na ramę

10 lat gwarancji na tkaninę

5 lat gwarancji na powłokę proszkową

1-roczna gwarancja na okablowanie

1-roczna gwarancja na materiały nie wymienione powyżej

LW

20

10

5

1

1

Kurs dokształcający 
Odkrywamy Zacienienia

Oglądaj w 360° i wybierz 
kolor dzięki naszej 

aplikacji Color Applier

Baza rysunków
w

Sketchfab

Baza rysunków CAD 

https://srpshade.com/glide-elbow-tutorial
https://srpshade.com/product-configurator


Gajowicka 95      
53-421 Wrocław

71 395 30 75

wyceny@archgoods.eu

archgoods.eu

1050 Columbia Drive 
Carrollton, GA 30117

866.804.8725 

sales@siibrands.com

srpshade.com

MADE IN THE USA

Wyłączny dystrybutor 
w Polsce:

https://www.instagram.com/superiorrecreationalproducts/
https://www.linkedin.com/company/superiorrecreationalproducts/
https://www.facebook.com/superiorrecreationalproducts/
https://www.youtube.com/channel/UCjemA1wmwSVVZf0BgJc7mgQ
https://twitter.com/PlayRelaxLive
https://www.pinterest.com/superiorrecreationalproducts/



