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Especializada em produtos de decoração de 
varandas, pátios e demais áreas externas, a 
marca Trittone se destaca pela sofisticação, alta 
qualidade e personalização de tudo que oferece.

Transforme seus espaços ao ar livre em 
ambientes ainda mais aconchegantes. 

Descubra a Trittone! 

A TRITTONE



LINHA

OASIS



Aproveite um agradável recanto sob uma ampla área 
protegida. O design clean e contemporâneo da linha
Oasis cria sombras revigorantes tanto para o corpo,
quanto para o ambiente.

LINHA OASIS

Ombrellone Oasis
é quadrado e mede
3,00m x 3,00m



Cada uma das partes dos 
ombrellones podem ser
personalizadas. Consulte o 
catálogo de acabamentos.

São centenas de combinações de cores possíveis que integram-se 
com harmonia e tornam sua atmosfera mais moderna. 

PERSONALIZÁVEIS



Estrutura reforçada em alumínio. 
Suporta ventos de até 60 km/h 

quando fixado diretamente 
no solo.

Cobertura com tratamento anti-UV. 

Dupla cobertura que 
evita o efeito estufa.

Facilmente lavável,
com àgua e sabão neutro.

Os Ombrellones Oasis são fabricados com matéria prima
de alta resistência e tecnologias que garantem segurança, 
fácil manutenção e grande proteção para manter o seu
conforto sempre. 

FUNCIONAIS

60
km/h



706,5 cm

360˚

300 cm

220 cm

280 cm

412 cm

ROBUSTOS

.

1 2

Fácil de abrir e fechar, o Ombrellone Oasis possui mastro na lateral 
que cria vãos livres para maior integração quando abertos e 
discrição, quando fechados (1). Suas linhas retas permitem o 
alinhamento de outras peças para aumentar ainda mais a área 
coberta. Seu eixo com rotação 360° permite levar sombra com 
praticidade e rapidez para onde você precisar (2).



Sal Gatronomia
(São Paulo).

Bienal de São Paulo
(São Paulo).

Bráz Trattoria
(São Paulo).



LINHA

ECLIPSE



Os Ombrellones da linha Eclipse trazem mais charme ao seu 
espaço. Seu design acolhedor e atemporal integra-se com 
qualquer ambiente, trazendo um clima mais agradável em 
qualquer ocasião.

LINHA ECLIPSE

Ombrellone Eclipse
é redondo e mede
3,50m²



São centenas de combinações de cores possíveis que integram-se 
com harmonia e tornam sua atmosfera mais acolhedora. 

PERSONALIZÁVEIS

Cada uma das partes dos 
ombrellones podem ser
personalizadas. Consulte o 
catálogo de acabamentos.

Restaurante Famiglia Mancini (São Paulo).



Estrutura reforçada em alumínio. 
Suporta ventos de até

60 km/h quando fixado 
diretamente no solo.

Cobertura com tratamento anti-UV.

Dupla cobertura que 
evita o efeito estufa.

Facilmente lavável,
com àgua e sabão neutro.

60
km/h

Os Ombrellones Eclipse são fabricados com matéria prima
de alta resistência e tecnologias que garantem segurança, 
fácil manutenção e grande proteção para manter o seu
conforto sempre. 

FUNCIONAIS



220 cm

280 cm

412 cm

1

633,2 cm

360˚

315 cm

2

8,66 m 2

ROBUSTOS
Fácil de abrir e fechar, o Ombrellone Eclipse possui mastro na lateral 
que cria vãos livres para maior integração quando abertos e 
discrição, quando fechados (1). Seu eixo com rotação 360° permite 
levar sombra com praticidade e rapidez para onde você precisar (2).



ACABAMENTOS



OPÇÕES DE BASES

CHUMBADA:

A base chumbada é feita em alumínio e é fixa ao piso 
do ambiente. Esta opção de base ocupa menos espaço, 
deixando seu ambiente mais moderno e clean.

FLOREIRA:

A base de floreira é divida em duas partes. Ela é feita 
em polipropileno (plástico) e deve ser preenchida com 
pedras, terra e flores. É possível colocar somente 
pedras para dar o peso na base e assim a sustentação. 

Este tipo de base é ideal para quem precisa mudar o 
ombrellone de local, além de deixar sua casa ainda 
mais charmosa.

VISÃO ÁREA

VISÃO LATERAL

VISÃO LATERAL

Bases disponíveis nas cores:
Branco, Marrom ou Preto

Estruturas com acabamento
brilhante disponíveis nas cores:
Branco, Marrom ou Preto



MOSTRUÁRIO DE TECIDOS

AMARELO CINZA

AZUL MARINHO VERDE MUSGO

BEGE PRETO

AZUL ROYAL VERMELHO

TODOS
OS TECIDOS
SÃO 100%
POLIESTER

• PROTEÇÃO UV

• REPELÊNCIA A ÁGUA

• ANTIBACTERIANO

• ANTIMOFO 

OBS: TECIDO BRANCO
EM PVC (LONA VINÍLICA)



ORIENTAÇÕES E CUIDADOS
PARA O SEU OMBRELLONE

Siga o passo a passo sobre a instalação
e manuseio do seu ombrellone:

1 – Para instalar o ombrellone com segurança é imprescindível o uso
de uma base adequada ao seu tamanho, a fim de evitar tombamentos
e possíveis danos. Nunca utilizar o ombrellone sem base. 
2 – Ao abrir, fechar ou movimentar o ombrellone, assegure-se
que a cobertura e a estrutura não encontre obstáculos.  
3 – Evite instalar o ombrellone debaixo de árvores para evitar 
manchas com folhas, flores e frutos. 
4 – O ombrellone deve ser fechado e recolhido na presença
de ventos fortes, chuvas ou tempestades. 
5 – Sempre fechar e/ou remover o ombrellone quando
estiver ausente ou quando não puder controlá-lo. 

Veja nossas dicas de cuidado e conservação: 
• Guarde o ombrellone em local seco e arejado para evitar mofo; 
• Limpar com escovas de cerdas macias, pano úmido, água e
sabão neutro. Não usar produtos químicos, abrasivos, escova
com cerdas duras ou água sob pressão; 
• Em locais com maresia, o tecido, as estruturas e as peças
mecânicas devem ser lavadas frequentemente com água doce; 
• Os ombrellones com coberturas em tecido poliéster, vinílico
ou acrílico possuem tratamento repelente à água e proteção UV,
mas não impede a alteração da cor pelo tempo de uso; 
• Os ombrellones que possuem cobertura com proteção UV
não isenta o cliente da utilização de filtro solar; 
• Alguns modelos possuem em sua estrutura ou base componentes
de aço carbono. Para conservar, passe WD-40 e retire o excesso
com um pano seco e macio. Repita esse processo regularmente
para prolongar a vida útil do seu ombrellone.

ATENÇÃO: Garantia de 6 (seis) meses contra defeito de fabricação.
Não estão cobertos avarias de desgaste natural decorrentes do uso
diário, assim como danos causados por mau uso ou negligência no
manuseio, quedas, quebras de varetas e estrutura causadas por chuvas,
ventos fortes e reparos feitos por terceiros, isentando assim o 
fabricante dos danos pessoais e materiais disso resultante. 

Disponibilizamos para compra a capa de proteção 
para o seu ombrellone! Um item à parte, mas que 
garante ainda mais qualidade ao produto. A capa 
é em tecido de PVC (lona vinílica) na cor branca.
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