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   Optymalne warunki termiczne w połączeniu z cieka-
wą aranżacją wnętrza przyczyniają się do wykreowania 
w pomieszczeniu atmosfery sprzyjającej przyjemnemu 
spędzaniu czasu wolnego.
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   Żaluzje to popularny system osłon wewnętrznych. Stanowią świetną 
osłonę przed promieniami słonecznymi oraz spojrzeniami sąsiadów.

DOPASOWANIE
Dostępne są różne szerokości lameli oraz materiały, z jakich są wykonane. Dzięki temu 
można dopasować żaluzje do wnętrza tak, by jak najlepiej spełniały swoją funkcję.

KOMFORT
Zamknięte lamele żaluzji zaciemniają pomieszczenie i ograniczają nagrzewanie pomiesz-
czenia, co daje upragnione warunki do wypoczynku.

WYGODA
Prosta obsługa przy pomocy sznurka, pilota, przełącznika bądź urządzenia mobilnego 
ułatwiaja codzienne użytkowanie osłon.

DESIGN
Szeroki wybór kolorów lameli oraz dodatków pozwala na stworzenie unikatowych osłon 
idealnie pasujących do stylu danego wnętrza. 

MONTAŻ
Wiele opcji inwazyjnego i bezinwazyjnego montażu żaluzji sprawia, że można je użyć  
w niemal każdym wnętrzu.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Możliwość dowolnego ustawienia kąta nachylenia lameli, pozwala na sterowanie ilością 
światła wpadającego do pomieszczenia.
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   Żaluzje to typ osłon, które można dopasować do 
niemal każdego wnętrza. Wygodne sposoby stero-
wania osłonami zapewniają komfort codziennego 
użytkowania.

STEROWANIE

MOCOWANIE

pilot

sznurek

łańcuszek
ręczne

napęd elektrycznyprzełącznik

urządzenie mobilne

BEZINWAZYJNE - nakładane na ramę okna

INWAZYJNE -  przykręcane do ramy okna, ściany lub do sufitu
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RODZAJE ŻALUZJI

Żaluzja Aluminiowa Żaluzja Drewniana Wertikal

POZIOME PIONOWE
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   System wewnętrznych osłon okiennych będący  
w ostatnich latach ulubionym rozwiązaniem  
projektantów wnętrz. Ruchome lamele pozwalają  
dowolnie sterować ilością wpadającego światła, co 
pozwala wykreować w pomieszczeniu określony 
klimat. Dostępne są żaluzje drewniane z lipy  
syberyjskiej, drewna abachi i bambusa. Do wyboru są 
trzy szerokości lameli 25 mm, 50 mm i 65 mm.

ŻALUZJE DREWNIANE
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drewniane 25 mm
laminowane 25 mm
bambusowe 25 mm

drewniane 50 mm
laminowane 50 mm
bambusowe 50 mm

drewniane 65 mm
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   Osłony okienne dające wiele możliwości zasłonię-
cia przestrzeni okiennej. Ruchome lamele z alumi-
nium można ustawić pod dowolnym kątem, co po-
zwala kontrolować ilość światła, które wpada do 
pomieszczenia. Lamele dostępne są w różnych wer-
sjach kolorystycznych. Dostępne szerokości lameli 
to 16 mm, 25 mm i 50 mm. Oferujemy także żaluzje 
w wersji z perforowanymi lamelami. Taka opcja po-
zwala na wpuszczenie do wnętrza większej ilości 
światła dziennego.

ŻALUZJE ALUMINIOWE
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perforowane 25 mm

perforowane 50 mm

standard 25 mm

standard 16 mm standard 50 mm

drewnopodobne 25 mm drewnopodobne 50 mm
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WERTIKALE

   Rodzaj osłon wewnętrznych złożonych z pio-
nowych obrotowych lameli. System doskonale  
sprawdza się w osłonięciu dużych powierzchni, 
np. budynkach użyteczności publicznej - biurach,  
aulach czy salach konferencyjnych. Lamele dostę- 
pne są w szerokiej palecie kolorystycznej oraz  
w dwóch rozmiarach: 89 mm i 127 mm.
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