
şık gölgeler



Sizi mutlu edecek şemsiyeler ile buluşturmayı arzuluyoruz... 

LARA CONCEPT, bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, sürdürülebilir ve kalıcı, yüksek 
standartlara sahip, estetik değerleri yüksek ürünleri sunmayı ilke edinmiştir. Yaratıcı, ihtiyaçları 

karşılayan ve keyifli ürünlerle, insan ile yaşayan ve gerektiğinde onun ihtiyaçlarına göre değişebilen 
mekânlar kurgulama bilinci ile anlara yön vermektedir.  

LARA CONCEPT, Türkiye ve Kıbrıs temsilciliğini yaptığımız Symo, Sywawa, Scolaro, MDT-tex, Maffei, 
Schneider gibi avrupanın en kaliteli markalarıyla ev ve horeca sektörüne birbirinden şık, farklı ve 

kaliteli şemsiye çözümleri sunmaktadır.  

Keyifli geçirilen zamanın kalıcı izler bıraktığını ve unutulmadığını biliyoruz.



İÇİNDEKİLER

dekoratif şemsiyeler, sayfa 1-7 

klasik ortadan gövdeli şemsiyeler ( 2,3,4,5,6 metre ) sayfa 9 

yandan gövdeli şemsiyeler. sayfa 10-15 

ahşap şemsiyeler, sayfa 17 

lale şemsiyeler, sayfa 19 

aksesuarlar, sayfa 21 



DEKORATİF ŞEMSİYELER



frou frou 

Tasarım ödüllü 
Rüzgarda uçuşan saçaklar 

Ölçü: 250 cm Renk: Beyaz, yeşil, siyah 
Paslanmaz çelik gövde 1

video ve görseller

https://www.laraconcept.com/sywawasemsiye
https://www.laraconcept.com/sywawasemsiye


paddo 

Rüzgarda uçuşan saçaklar 
Solmayan kumaş 

Ölçü: 190 - 245 - 300cm  
Gövde: paslanmaz çelik 

Kumaş: Sunbrella renkleri 

gullıver 

Özel tasarım ayak 
Ölçü: 300cm  

Renk: Farklı renk kombinasyonları 
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video ve görseller

https://www.laraconcept.com/sywawasemsiye
https://www.laraconcept.com/sywawasemsiye


tahiti 

Özel tasarım 
Ölçü: 300cm  

Paslanmaz çelik gövde 
Renk: Degrade veya farklı renk 

kombinasyonları 

bloom 

Rüzgarda uçuşan saçaklar 
Ölçü: 300cm  

Paslanmaz çelik gövde 
Renk: Degrade veya farklı renk kombinasyonları 
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twıster 

Rüzgarda uçuşan saçaklar 
Ölçü: 250 x 250 cm  

Renk:Beyaz saçak, farklı üst kumaş 
seçenekleri 

chuıso 

Çift kat kumaş 
Ölçü: 182cm - 186cm cm  
Solmayan akrilik kumaş 

Renk: Farklı renk kombinasyonları 

cache cache 

Beyaz veya siyah iç dantel  
Ölçü: 190cm - 245cm - 2x2m - 3x3m  

Paslanmaz çelik/ahşap gövde 
Solmayan akrilik kumaş 

shadylace 

Dantelli kumaş 
Ölçü: 245 cm  

Renk:Beyaz, yeşil, gri 

BREEZER 

Rüzgarda uçuşan saçaklar 
Ölçü: 250 x 350 cm 

Paslanmaz çelik gövde  
Renk:Beyaz saçak, farklı üst kumaş 

seçenekleri 
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solıs 

Tasarım ödüllü 
Rüzgar dayanımı yüksek sağlam gövde 

Ölçü: 400cm - 4x4m - 560cm  
Renk: Beyaz veya gri 
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revo 

Ters açılma sistemi 
İtalyan üretimi 

Ölçü: 220cm - 300cm  
Solmaya dayanıklı akrilik kumaş 

vela 

Asimetrik tasarım 
İtalyan üretimi 

Ölçü: 2x2m - 3x3m  
Solmaya dayanıklı akrilik kumaş 



6

border 

Şık biye detayları, yuvarlak veya kare 
İtalyan üretimi 

Ölçü: 200cm - 280cm 
2x2m - 210x130cm 

estrella 

Şık tasarım 
İtalyan üretimi 
Ölçü: 250cm  

flos 

iki kat kumaş 
İtalyan üretimi 
Ölçü: 250cm  

dama 

4 parça kumaş 
İtalyan üretimi 

Ölçü: 250x250cm  

madera 

Ahşap görünümlü gövde 
İtalyan üretimi 

Ölçü: 280cm  - 2x2m - 

bea 

Özel çiçek desenli kesim 
İtalyan üretimi 

Ölçü: 200cm - 250cm - 280cm 
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kenya 

Rüzgarda uçuşan saçaklar 
İtalyan üretimi 

Ölçü: 200cm - 280cm 
Renk: Farklı renk seçenekleri ve renk kombinasyonları 



ORTADAN DİREKLİ ŞEMSİYELER
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mılano 

Ahşap görünümlü aluminyum çatallar 
İtalyan üretimi 

Ölçü: 3x3m - 3,5x3,5m - 3x4m 
Su geçirmeyen, solmaya dayanıklı 

akrilik kumaş

marına 

İtalyan üretimi 
Ölçü: 2x2m 

Su geçirmeyen, solmaya dayanıklı 
akrilik kumaş

caprı 

İtalyan üretimi 
Ölçü: 5x5m - 5x6m - 6x6m 

Su geçirmeyen, solmaya dayanıklı 
akrilik kumaş

leonardo teleskopik 

İtalyan üretimi 
Ölçü: 3x4m - 4x4m 

Su geçirmeyen, solmaya dayanıklı 
akrilik kumaş

napolı 

Rüzgarda uçuşan saçaklar 
İtalyan üretimi 

Ölçü: 350cm - 3x3m - 3x4m 
Su geçirmeyen, solmaya dayanıklı 

akrilik kumaş 
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YANDAN DİREKLİ ŞEMSİYELER
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GALILEO 

İtalyan üretimi 
Rüzgara dayanıklı gövde 

Beyaz, inox ve antrasit gövde rengi 
Ölçü: 3x3m - 3,5x3,5m - 3x4m - 4x4m 

Kendi ekseninde 360 derece dönebilen ve güneşe göre 
açısı ayarlanabilen gövde 

Su geçirmeyen, solmaya dayanıklı, altına ısı vermeyen UV 
filtreli akrilik kumaş

video ve görseller

https://www.laraconcept.com/galileo-yandan-goevdeli-semsiye
https://www.laraconcept.com/galileo-yandan-goevdeli-semsiye
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galaxıa 

İtalyan üretimi 
Rüzgara dayanıklı gövde 

Hava basıncı sayesinde pratik açma kapama 
Beyaz, gri ve carbon gövde rengi 

Ölçü: 3x3m - 3,5x3,5m - 3x4m 
Kendi ekseninde 360 derece dönebilen gövde 

Su geçirmeyen, solmaya dayanıklı, altına ısı vermeyen UV 
filtreli akrilik kumaş

HIZLI/PRATİK 
AÇMA/KAPAMA

video ve görseller

https://www.laraconcept.com/astro-yandan-goevdeli-semsiyeler
https://www.laraconcept.com/astro-yandan-goevdeli-semsiyeler


braccıo şemsiyeler 

İtalyan üretimi 
Rüzgara dayanıklı gövde 

Kendi ekseninde 360 derece dönebilen gövde 
Su geçirmeyen, solmaya dayanıklı, altına ısı vermeyen  

UV filtreli akrilik kumaş

mılano braccıo 

Kare / Ahşap Görünümlü Gövde 
3x3m - 3,5x3,5m - 3x4m 

napolı braccıo 

Kare/Yuvarlak Antrasit Renk Gövde 
3,5m - 3x3m - 2x3m - 3x2m - 3x4m 

palladıo braccıo 

Kare/Yuvarlak Ahşap Görünümlü Gövde 
3,5m - 3x3m- 3,5x3,5m - 3x4m 

rımını braccıo 

Kare / Beyaz Gövde 
3x3m - 3x4m 
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video ve görseller

https://www.laraconcept.com/yandangovdelisemsiyeler
https://www.laraconcept.com/yandangovdelisemsiyeler
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video ve görseller video ve görseller

TYPE SA 

Alman üretimi 
Özellikle rüzgarlı alanlar için üretilmiştir. 

Tüm kritik parçalar paslanmaz çeliktir. 
3x3m -3x4m - 4x4m - 4x5m - 5x5m 

schneıder 

3x3m Antrasit Renk Gövde 
Alman üretimi 

Kendi ekseninde 360 derece dönebilir, açısı 
güneşe göre ayarlanabilir. 

kronos 

İtalyan üretimi 
2x3m 

Kendi ekseninde dönebilir 

https://www.laraconcept.com/schneider-semsiyeler
https://www.laraconcept.com/mdttex-semsiyeler
https://www.laraconcept.com/schneider-semsiyeler
https://www.laraconcept.com/mdttex-semsiyeler


alu double 

3x6m - 3,5x7m 

alu poker 

6x6m - 7x7m 

Antrasit / Beyaz veya Ahşap görünümlü aluminyum gövde seçeneği 
İtalyan üretimi 

Rüzgara dayanıklı gövde 
Tek gövdede 2 / 4 şemsiye 

Solmaya karşı garantili, su geçirmeyen, küflenmeyen, altına ısı 
vermeyen UV filtreli akrilik kumaş 
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video ve görseller

https://www.laraconcept.com/alupokersemsiye
https://www.laraconcept.com/alupokersemsiye


AHŞAP / İROKO ŞEMSİYELER
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palladıo 

Dayanıklı İroko Gövde 
Yuvarlak : 250cm - 300cm - 350cm - 400cm 

Kare : 2x2m - 3x3m - 3,5x3,5m - 4x4m 
Dikdörtgen : 2x3m - 3x4m 

İtalyan üretimi 
Solmaya karşı garantili, su geçirmeyen, küflenmeyen, altına ısı vermeyen 

UV filtreli akrilik kumaş 
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LALE ŞEMSİYELER
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video ve görseller

TYPE E 

Alman üretimi 
Özellikle rüzgarlı alanlar için üretilmiştir. 

Tüm kritik parçalar paslanmaz çeliktir. 
Kare : 4x4m - 5x5m - 6x6m, Yuvarlak : 4m - 5m - 6m 
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https://www.laraconcept.com/mdttex-semsiyeler
https://www.laraconcept.com/mdttex-semsiyeler


aksesuarlar
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sole led lıght 

Gövdesi 27mm - 50mm arası tüm 
şemsiyelere uygundur 

coupe ayak 

50x50x40cm 
 Polyethylene malzeme 

14,5 kg 

cube ayak 

45x45x45cm 
Polyethylene malzeme 

Boş : 6,5kg 
Dolu : 41,5kg

coupe + bla bla 

 Ø70cm 
Polyethylene/Aluminyum 

çelik ayak 

 farklı renk ve ölçülerde 
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www.laraconcept.com 

takip et takip et takip et takip et 

daha fazla bilgi ve model için

http://www.laraconcept.com
http://www.instagram.com/lara.concept
http://www.pinterest.com/laraconcept
http://www.instagram.com/lara.concept
http://www.laraconcept.com
http://www.facebook.com/laraconcept
https://www.youtube.com/channel/UCGyJBSqzLpbC9KSMqVB8nlw
https://www.youtube.com/channel/UCGyJBSqzLpbC9KSMqVB8nlw
http://www.pinterest.com/laraconcept
http://www.facebook.com/laraconcept

