SOLUÇÕES PARA PROTECÇÃO SOLAR

Protecção contra raios
solares (UV) e chuva
Disponibilizamos uma gama de
modelos de coberturas modernas e
adaptáveis às várias necessidades.
As nossas coberturas têm uma
protecção que bloqueia os raios UV
até 96%, resultando numa grande
diminuição do calor, com muita
sombra e ar fresco agradável.
Resistente aos ventos, chuva,
granizo, rasgões e ácidos.
Telas anti-fogo.
Telas inovadoras, decorativas e com
protecção solar
satisfação 100%
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Piscinas
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Diversidade de Telas e Cores
A Home Shade apresenta uma grande diversidade de cores de telas de forma a que exista uma
combinação com a estrutura metálica e assim ir ao encontro da imagem, das cores da empresa,
do espaço privado ou mesmo das construções existentes.
A estrutura pode ter um acabamento galvanizado ou pintado na cor desejada.
Azul

Terracota

Verde

Prata

Vermelho

Areia

ESTRUTURA

TELAS

Beje

Galvanizado

Vermelho

Azul

Branco

Verde

Cinzento

Preto

Creme

Serviços HomeShade
Apresentamos um conjunto de serviços de manutenção e limpeza de coberturas, toldos e velas de
forma a que o Cliente possa ter uma alternativa de qualidade para as resoluções do seu problema.
Os serviços Home Shade estão disponíveis nos distritos de Lisboa e Setúbal e iremos alargar este
serviço durante o ano de 2011, ao resto do país.
Os serviços Home Shade são os seguintes:
- Limpeza e Manutenção de Toldos e Lonas
- Reparação de Coberturas
- Substituição de Telas
- Reparação de Velas para Barcos

SHOWROOM

Pedido de orçamento

VISITE-NOS em CASCAIS

info@homeshade.com.pt
COMPRE ONLINE em

www.homeshade.com.pt
Descubra todos os modelos,
cores, serviços e preços.
www.homeshade.com.pt

13 Modelos de coberturas
Amostra de telas
Sombra e impermeável
Compre e receba em casa
Pedido de orçamento
Serviços Home Shade
Showroom virtual
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