


ΚΑΣΕΤΙΝΑ [Κινέζικα «άνεμος» / Chinese «wind» ] 

FENG. Στρογγυλεμένες γραμμές για 
απαράμιλλο σχεδιασμό 
 
Με αφορμή της επετείου της ShadeLAB, έχουμε 
δημιουργήσει ένα καινούριο προϊόν, την FENG. 
 

Με το στρογγυλό της σχήμα, η κασετίνα ταιριάζει 
απόλυτα σε οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό πλαίσιο. 
Κατάλληλη να σκιάζει μεγάλες επιφάνειες, μπορεί να 
εξοπλιστεί με σύστημα φωτισμού με LED. Όλα αυτά 
κάνουν την Feng το πιο πρόσφατο σύστημα σκίασης 
στον κόσμο της τέντας. Κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί. 
 

Αφού εξερευνήσαμε τα τετράγωνα σχήματα της Shan, 
αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε το πιο δύσκολο 
μονοπάτι: επανεξετάζουμε τον κλασσικό σχεδιασμό, 
αφαιρώντας όλα αυτά τα στοιχεία που μεταβάλλουν την 
τελειότητα των σχημάτων. 
 
Δεν υπάρχουν ορατές βίδες, ούτε καν αυτές στις βάσεις 
του βραχίονα, τοποθέτηση τοίχου ή οροφής, μέγιστο 
μήκος έως 14,00m με προβολή 3,65m, φωτισμό LED 
στην κασέτα και στους βραχίονες για μια άνευ 
προηγουμένου φωτεινότητα. 
 
Με πιστοποίηση CE, πατενταρισμένο σχεδιασμό και 5 
ετής εγγύηση ως πιστοποίηση ποιότητας της των 
προϊόντων της εταιρείας ShadeLAB. 

FENG, rounded lines for unrivalled  
design 

On the occasion of Shadelab’s anniversary, we have  
introduced a brand-new design concept: FENG. 

With its rounded shape, this awning perfectly suits any  
architectural context. Fitted to shade big surfaces, it can be  
equipped with LED lighting systems: all of this makes Feng  
the latest design object in the sun awning world. Something  
never seen before. 

After exploring squared shapes with Shan, we have decided  
to pursue the most difficult path: revisiting the classic  
design whilst removing all that could alter the perfection of  
shapes. 

No visible screws – not even the fixing brackets’ ones; wall  
or ceiling installation; maximum width up to 14 metres with  
3,65 projection; LED lighting on cassette and arms for an  
unprecedented brightness. 

CE marking, patented design and a 5-year guarantee as  
Shadelab quality certification. 
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Γενικά χαρακτηριστικά 
 
• Τέντα κασετίνα με βραχίονες 
• Τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή 
• Εύρος κλίσης μεταξύ 3° και 45° (35° για βραχίονα με LED) 
• Σωλήνα Φ78 
• Βραχίονας URBAN με DATSystem 
• Διαθέσιμος νέος βραχίονας URBAN για χρήση με LED 
• Διαθέσιμη με φωτισμό LED στην κασετίνα 
• Μέγιστες διαστάσεις ενός τμήματος: 700x365 cm 
• Μόνο μηχανοκίνητη λειτουργία 
• AquaStop System 
• Συνεχής μικρομετρική ρύθμιση της κλίσης 
• Πιστοποιημένες Ιταλικές ανοξείδωτες βίδες και εξαρτήματα 
• Πατενταρισμένη σχεδίαση σε όλα τα κράτη μέλη της E.E. 
• 9 στάνταρ χρώματα χωρίς επιβάρυνση 
• 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 

General features 

• Retractable arm awning with cassette 
• Wall and roof installation 
• Inclination ranges between 3° and 45° (35° LED ARM) 
• Roller tube 78 mm 
• Arm URBAN with DATSystem 
• Available with new URBAN LED arm 
• Available with cassette LED system 
• Maximum sizes of a single section: 700x365 cm 
• Only motorized 
• AcquaStop System 
• Continuous micrometric regulation of inclination 
• Certified Italian Stainless steel screws and pins 
• Design patented in all EU Member States 

Διαθέσιμα χρώματα 

Colours available 
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Μήκος βραχίονα και κλίση 

Arm lenght and inclination 

 
ΜΗΚΟΣ 365 

2
6
9
 

2
6
6
 

Οι διαστάσεις εκφράζονται σε εκατοστά Sizes are expressed in centimetres 

Ελάχιστη κλίση 3° 
Μέγιστη κλίση 45° 

3° minimum inclination 
45° maximum inclination 

Ελάχιστη κλίση 3° 
Μέγιστη κλίση 45° 

3° minimum inclination 
45° maximum inclination 

Τοποθέτηση σε οροφή 
Ceiling installation 

Διαστάσεις κασετίνας με διπλωμένους βραχίονες 

Awning sizes with folded arms 

Τοποθέτηση σε τοίχο   
Wall installation 

ΛΕΥΚΟ  STRUCTURA 

(RAL  9016 STR) 

ΕΚΡΟΥ  (RAL 1013) ΕΚΡΟΥ STRUCTURA 

(RAL 1013 STR) 

ΜΑΥΡΟ  STRUCTURA 

(RAL  9005 STR) 

ΓΡΑΦΙΤΗΣ  SABLE 

(2900 SBL) 

ΑΣΗΜΙ 

(RAL  9006) 

AMMOS 

ΓΚΡΙ  ΑΝΟΙΧΤΟ 

(RAL  7035 STR) 


