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Markýzy, slunečníky a sluneční plachty v nabídce outdoor 
living jsou plnohodnotným partnerem nabízených pergol 

a venkovního nábytku. Vždy se jedná o velmi kvalitní 
produkty s exkluzivním designem, dlouhou životností a 

skvělou odolností vůči vnějším klimatickým vlivům.
 

Koncept outdoor living jsme v DIAMOND DESIGN vytvořili z 
potřeby přenést komfort bydlení také na terasu a zahradu. 

Vědomi si vlivů a rozmarů počasí, soustředili jsme se na 
ochranu před sluncem, deštěm, větrem, ale také chladem. 
Díky tomuto našemu pojetí je možné relaxovat či se setká-

vat s přáteli na čerstvém vzduchu téměř neomezeně.
 

Všechny produkty outdoor living získávají na prestiži také 
díky profesionálnímu projektovému, technickému 

a servisnímu zázemí DIAMOND DESIGN. Většina produktů 
je vyrobena na míru našich klientů, a to jak v oblasti 

rozměrů, tvarů, ale také barev a materiálů.
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Komfortní život 
mimo čtyři zdi je hlavní filozofií 

konceptu outdoor living. 

Užijte si pohodlí domova 
v lůně vaší zahrady nebo terasy.

Žijte i venku v tom,
 co milujete.



Belgický tvůrce zdravých prostorů pro život, společnost RENSON, vyvinul unikátní kolekci 
hliníkových pergol, které jsou součástí našeho konceptu outdoor living. Tyto atraktivní 

hliníkové pergoly změní každou terasu v komfortní prostředí pro posezení s rodinou či přáteli 
nebo pro zdravý odpočinek. Lze je sestavovat do nejrůznějších tvarů a rozměrů tak, aby vždy 

správně plnily svůj účel.
 

Ať už zvolíte lamelový nebo látkový strop, vždy získáte variabilní možnost uzavření a otevření 
plochy stropu. Každá chvíle na vaší terase se tak stane příjemnou bez ohledu na rozmary 

počasí. Za deště skvěle poslouží propracovaný odvod dešťové vody a v parném letním dnu 
plynulá regulace dopadu světla a větrání.

 
Stěny pergol mohou být variabilně uzavřeny různými prvky, jako jsou screenové rolety, 

posuvná skla nebo okenice, čímž je dosaženo dokonalé ochrany před vnějšími vlivy. Také 
rozmanitost doplňků, jako jsou integrovaná LED světla, infrazářiče, dešťová a větrná čidla či 

hudba dělají z těchto pergol dokonalý produkt.
 

Pergoly RENSON, vaše ochrana před sluncem, deštěm, větrem nebo chladem. Už nikdy se 
neobávejte rozmarů běžného počasí a užívejte si volného času na čerstvém vzduchu.

Venkovní nábytek MANUTTI je navrhován s důrazem na 

exkluzivní design, kvalitu, ale především ergonomii zajišťující 

maximální pohodlí. A právě proto je tento unikátní venkovní 

nábytek oblíbený po celém světě. Naleznete zde jak klasické, 

tak moderní kolekce odolávající drsnému mořskému podnebí.

 

Rozmanité kolekce židlí, křesel, lehátek, modulárních se-

dacích souprav, stolů a nejrůznějších doplňků, jsou vyrobeny 

z nejrůznějších materiálů, jakými jsou hliník, nerezová ocel, 

kované železo, teak, syntetická vlákna, žula, přírodní kámen, 

keramika, mramor, trespa, silestone a mnoho dalších. Unikátní 

jsou pak především používané textilie a čalounění, které jsou 

ze 100% recyklovatelného materiálu a jsou vysoce odolné 

vodě. Přesto zůstává jejich povrch příjemný na dotek. Ať už si 

vyberete pro čalouněné části tkaný textil, imitaci kůže nebo 

screenovou látku, vždy získáte komfort interiérového potahu.

 

Nechejte se i na terase a zahradě hýčkat komfortem kvalit-

ního, designového a pohodlného nábytku bez obav o jeho 

odolnost vůči vnějším vlivům.

 
 

 
 

pergoly venkovní nábytek


