
Shading Systems
GÖLGE SİSTEMLERİ

gölgeye ihtiyacınız mı var ? do you need shadow?
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     AluGarden specializes in producing solutions 
for gardens, balconies and 

terraces.
      AluGarden develops solutions with 

aluminum profiles. Aluminum is a great metal that 
can respond to all aesthetic and 

ergonomic concerns. 
   AluGarden transforms gardens and terraces into 

delightful and lively spaces with aluminum
 products.

   AluGarden team contributes to the creation of 
comfortable spaces by providing thermal and 

noise insulation in its products. 
   Our philosophy is to provide customer satisfac-

tion and improve our
 products upon it.

Make a wish, 
we are already ready for it.

Shading Systems
AluGarden’in uzmanlık alanı bahçe, 

balkon ve teraslar üzerine 
çözümler üretmektir.

AluGarden’in en iyi çözüm ortağı her
 türlü estetik ve ergonomik kaygılara
 cevap verebilecek nitelikte harika bir 

metal olan alüminyumdur.
     AluGarden  alüminyum ile bahçeleri

terasları keyifli, cıvıl cıvıl mekanlara 
dönüştürmektedir.

    AluGarden’in ilk vazifesi önce
 alüminyumu şekillendirmek,sonra ona 

kritik dokunuşlar yaparak 
mekanlarınızı

 konforlu mekanlara dönüştürmek.   
Isı,ses,su yalıtımlı ferah mekanlar

 oluşturmak bizim için hiç zor değil.
   Yeterki siz isteyin. 

Bizim hazır olduğumuzu göreceksiniz.

Gölge Sistemleri 

Outdoor  Systems

Outdoor  Systems



DIAMOND 
BIOCLIMATIC

    AluGarden bahçe ve teraslarda 
fonksiyon ve şıklık arayanlar icin son derece 

keyifli ve karizmatik bir ürün sunuyor: 
Diamond Bioclimatic.

 Bu bir pergola değil daha ötesi. 
Adeta mekanınıza iliştirilmiş  değerli bir taş.

   Pergolanız sıradanlıktan çıkıp görmekten 
ve görülmesinden keyif alacağınız bir değere 

dönüşüyor.
    Diamond Bioclimatic klimaya ihtiyaç 
duymadan doğal iklimlendirme  yapabilmekte. 

         Bu ürüne tek tuşla hükmediyorsunuz.   
panel profillerini tek tuşla ister dikey açık, ister  

kapalı konuma alabilir, ister komple geriye doğru 
sürüp gökyüzüne sahip olabilirsiniz. 

       Bu ürün pergola keyfinden çok daha ötesi.. 
Ona sahip olmanız sizi seçkin 

yapmaya yetecektir.
   Diamond Bioclimatic ile bahçe ve terasınız 

size çok yakışacak..  

Alu Garden presents an extremely enjoyable 
and charismatic product for those of you 

seeking functionality with style in your yard and 
terrace: Diamond bioclimatic 

This is much more than a pergola. It is literally a 
gem placed lovely into your home. 

Your pergola is transformed from something 
ordinary to a precious addition you will enjoy

 seeing and showing. 
Diamond bioclimatic is able to regulate the 

climate without needing an air conditioner. You 
have full command one just a single button. 

You can move the panel profiles with a single
 button so they are erect and open or to the

 closed position. 
You can also slide them completely back to 

have the blue sky above you. This product gives 
you so much more than enjoyment from your 

pergola….having one is all you need to be elite.
Diamond bioclimatic will suit you yard, 

your terrace and you just perfectly..

konforda zirve..
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SAPPHIRE  
PANORAMA manzaranız keyif olsunview of serenity

       Sapphire Panorama 

eşsiz bir pencere sistemi. Bildiğiniz pencereler 
gibi değil. 

Giyotin sistemi tarzında. 
Camlar açılırken, yukarıdan aşağıya sessizce 
iniyor ve geniş bir görüş alanı açıyor. İçerideki 

havayı değiştirmek, taze hava almak
 istediğinizde kumandasına basmanız yeterli. 

Camlar bir motorla usulca aşağıya inecek, 
ihtiyacınız olan temiz hava içeriye doluşacaktır.

Sapphire Panorama ile ortamın ısı yalıtımını 
sağlamak mümkün. 

Soğuk ve sıcak havalarda enerji tüketimini en 
aza indiren, yalıtımlı bir sistem.

  Sapphire Panorama geniş bir görüş alanı 
sağlayan panoramik bir pencere. 

Mekanınızın yüksekliğine göre, pencerenizi 
yatay olarak iki veya üç parçaya bölebilirsiniz. 
Böylece açılsa da kapansa da manzaranız ka-

panmayacak, görüş alanınız açık kalacak . 
Şık, çok amaçlı, panoramik… 

Sapphire Panorama.

     Sapphire Panorama is a unique window 
system. Not like the ones you are familiar with. 

It resembles a system of a guillotine. 
The windows open by sliding downwards quietly 
and exposes a wide field of view. It takes only a 
button on its controller to refresh the air inside. 
Windows will slide down softly with an engine, 

and the fresh air you need will flow in.
It is possible to have a thermal insulation with 

our system Sapphire Panorama. 
It is an insulated system that minimizes energy 

consumption in cold and hot weathers. 
Sapphire Panorama is a panoramic window that 

provides a wide field of view. 
Depending on the height of your space, you can 
split your window horizontally into two or three 

parts. Thus, whether it is opened or closed, 
your view will remain open. 

            Elegant, multi-functional, panoramic… 
Sapphire Panorama.
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GOLDEN 
PERGOLA HER GÜN 

         BAHAR HAVASI enjoy spring every day
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Ev, bahçe, restaurant, cafe, teras gibi mekanlara 
çok uygun, enfes bir gölgelendirme sistemi:

 Gold Pergola. 
Üzeri çok özel bir kumaş sistemi ile kapatılan, 
taşıyıcıları istediğiniz renk ve desene uygun 

kaplanabilen “tarz” bir ürün.
Uzaktan kumandası ile tamamen gökyüzüne 

açılan, Gold Pergola yağmurlu ve güneşli
 havalarda ise kapanarak korunma sağlıyor. 

Kumaş perde toplandığında tavanda sadece %5 
yer kaplıyor.

Gold Pergola’yı soğuk havalarda da 
kullanabilirsiniz. Üşüdüğünüzde, ısıtıcınızı açıp 
ortamınızı ısıtabilirsiniz. Özel ısı yalıtımlı tavan 

perdesi sıcaklığı koruyacaktır.
Sıcaklar arttığında Gold Pergola yine işbaşında. 
Kapatın tavanı, açın klimanızı. Ortam sıcaklığı 

korunacak, harcanan enerji boşa gitmeyecektir.
Gold Pergola ile tek tip pergolaya mecbur değil-
siniz. Pergolanızın tavanını isterseniz tek yana 
eğimli, isterseniz iki yana eğimli, isterseniz oval 

olarak talep edebilirsiniz.
Gold Pergola adı gibi, isteklerinizi tam karşılayan 

altın bir değer

An excellent shade system perfectly suitable 
for gardens, balconies and terraces of homes, 

restaurants and cafes: Gold pergola. 
This product is manufactured from aluminum with 
a top that is covered with a very specialized fabric 
system and carriers that can be made according 

to any color or wood design you wish. 
You command this system, which provides sun 
and rain protection, by remote control while the 

entire sky is yours to enjoy. When the fabric 
curtain is all gathered up it only takes up 5 

percent of the space on your ceiling. 
When you are chilly turn your heater on and enjoy 

the warmth that is trapped in by the special 
insulated ceiling curtain. 

When the weather gets warmer you can close 
the curtains again and turn on the air conditioner. 

Energy will not be wasted while you stay cool. 
With Gold Pergola you are not stuck with only one 

type of pergola. Depending on your preference 
the ceiling of your pergola can be made slanted to 

the side, slanted to two sides or even oval. 
You can so whatever you feel like with 

Gold Pergola.



PEARL 
CABANA bahçenizdeki huzurtranquility in your garden

       Pearl Cabana  sevimli, şirin, kıpır kıpır bir 
pergola serisi. demontabl olduğundan, bir ömür 
sizinle ayrılmaz ikiliye dönüşebilirsiniz.
      Havuz yanına monte ettiniz, sıkıldınız alın 
balkon önüne... Terasınıza daha çok mu yakı-
şacak?... O zaman doğru oraya. Taşınıyorsanız, 
kedinizi götürür gibi Pearl Cabana da taşıyın 
sizinle. Kedinizden tek ayrılan yönü size pati 
atmaması ha birde hiç bakım istememesi.
      Pearl Cabana hafif, cüzdan dostu. 
Pahalı durması sizi yanıltmasın. Asilliğinden 
öyle duruyor. Son derece ekonomik. Siz sadece 
malzemeyi satın alacaksınız. Montajı kendiniz 
yaparsınız. İhtiyaç duyacağınız tek şey bir alyan 
takımı. Birde ucunu tutacak biri....
       Pearl Cabanaya ihtiyaç duyduğunuz kadar, 
ilaveler yapabilirsiniz. Modüler sistemin sonuçta.
       Pearl Cabana mekanınızda bir inci gibi 
parlayacaktır.

Pearl Cabana is our charming and active series.  
The fact that is it detachable will make you 

inseparable. 
If you’re tired of having it next to the pool, move 

it to the front balcony. Would it look
 better on your terrace? Go ahead and move it 
there. When you move to a new address you 

can take your 
Pearl Cabana with you just like your cat. 

The only difference is it won’t scratch you. 
Pearl Cabana is light, economic, detachable 

and wallet friendly. Do not think it seems 
expensive. Actually it is very affordable. You 

are only paying for the aluminum. You will not 
have to pay labor because you can assemble 

it yourself. All you need is a wrench kit. Oh and 
someone to hold the other side. 

As you enjoy Pearl Cabana you can make 
additions. After all it is a modular system. 

No matter how you set it up it will shine like a 
pearl in your yard.
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www.alugarden.com.tr   l   info@ alugarden.com.tr

Başka arzunuz.. ? More wishes...?

product byOutdoor  Systems


