
Dona vida, crea ombra Fabriquem, dissenyem 
i instal·lem espais d’ombra



Cuidar i  embellir   
l’espai públic

Garantir confort  
i protecció a la ciutadania

Per què crear  
una zona d’ombra?

Quins models?

Què oferim?

VELA
Qualitat i resistència

•	 98% d’ombra

•	 Estructura metàl·lica

•	 Antihumitat i repel·lent a l’aigua

•	 Resistent

Teixit de polièster amb un tractament antiesquinçament.  
Estructura de cablejat en acer galvanitzat fabricat segons la ISO 2408 i ISO 
2020. El disseny en forma de vela crea un espai modern que permet donar-li 
diferents usos més enllà de la protecció solar.

PÈRGOLA
Versàtil 

•	 De 70 a 90% d’ombra

•	 Estructura metàl·lica o de fusta tractada

•	 Teulada de fusta

•	 Modular

Combinació de metall i fusta creant espais d’ombra d’un màxim de 36m2. 
Estructura galvanitzada, d’acer pintat o inoxidable, i fusta de pi tractada.
La composició de diferents altures permet ampliar l’àrea d’ombra creant un 
espai modular i funcional durant tot l’any.

Varietat
de models

Projectes personalitzats
per a cada obra

Adaptables a
qualsevol mida

Fàcil instal·lació
i desinstal·lació

ORGÀNICA
Efecte natural 

•	 De 50 a 85% d’ombra

•	 Estructura metàl·lica o de fusta tractada

•	 Fàcil instal·lació i desinstal·lació

•	 Econòmica

Xarxa	de	malla	de	poliamida	troquelada	amb	filtre	ultraviolat,	tractament	
contra	reflexos	i	antifongs.	Es	pot	escollir	d’una	o	dues	capes	i	és	transpirable.
L’ombra orgànica crea un espai integrat amb l’entorn ja que la malla té un 
disseny que simula les fulles. Ideal per col·locar durant els mesos de més calor.

Evitar les hores de 
més calor

Potenciar les activitats a 
l’aire lliure













Breda Hostalric

Balsareny

Santa Margarida de Montbui 

Oristà Vic
Manlleu

Teià

Corbins

La Seu
d’Urgell

La Torre de
Claramunt

Castellolí
Sant Salvador de Guardiola

Juneda

Golmés

Cànoves i Samalús

Pineda de MarCaldes de Montbuí

La Garriga

Castellví de Rosanes

Sant Vicenç de Montalt

Castellbisbal

Sabadell

Torredembarra
Els Pallaresos

Subirats
Sant Sadurní d’Anoia

Masquefa

Salou

Amposta

Navata

Rubí

Vacarisses

Ferreries

Inca

Marratxí

Els Hostalets
de Pierola

Viladecavalls

Sant Esteve
Sesrovires

Montornès
del Vallès

Vilanova del Vallès

Almasora

ESPECIALISTES EN LA PERSONALITZACIÓ
D’ESPAIS PÚBLICS I PRIVATS
Vista Alegre, 6
08510 - Les Masies de Roda
peps@peps.cat
678 605 050

www.peps.cat

Obres realitzades


