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   Poczucie prywatności, optymalna temperatura  
i ilość światła w pomieszczeniu mają znaczący wpływ 
na nasze samopoczucie i nastrój. Potrzeby mogą się 
zmieniać, dlatego warto wybierać rozwiązania, które 
elastycznie dopasowują się do aktualnych oczekiwań.
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   Plisy to system wewnętrznych osłon okiennych doceniany głównie 
za możliwość osłonięcia dowolnej części okna i bogatą funkcjonalność 
tkanin. Żaluzje plisowane mogą całkowicie zaciemnić pomieszczenie  
lub spełniać jedynie funkcję zbliżoną do firanki. Mogą chronić przed 
nadmiernym nagrzewaniem wnętrz latem i utratą ciepłą zimą.

DOPASOWANIE
Plisy można dopasować do niemal każdego kształtu okna od tradycyjnych prostokątnych, 
przez okna skośne aż po okrągłe. Dostępna jest także wersja do okien dachowych.

KOMFORT
Osłony zapewniają ochronę przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym i dają  
poczucie prywatności, co pozwala na relaks w optymalnych warunkach.

OSZCZĘDNOŚĆ
Tkaniny honeycomb ograniczają nagrzewanie się pomieszczeń latem i nie doprowadzają 
do nadmiernej utraty ciepła zimą, przez co przyczyniają się do redukcji kosztów eksplo-
atacyjnych.

WYGODA
Wiele dostępnych opcji sterowania plisą sprawia, że codzienne użytkowanie osłony jest 
niezwykle wygodne i proste.

DESIGN
Szeroki wybór tkanin o różnych kolorach i fakturach oraz możliwości dopasowania  
kolorystycznego profili sprawia, że plisy świetnie dopasowują się do każdego wnętrza.  

MONTAŻ
Plisy można zamontować w prosty sposób zarówno bezinwazyjnie, jak i ingerując w ramę 
okna. Rodzaj montażu można dopasować do wymiarów ramy okiennej.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Plisa jako jedyna osłona okienna pozwala na osłonięcie dowolnej częsci okna, więc  
wyróżnia się wyjątkowo dużą użytecznością.
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Do wyboru jest ponad 700 tkanin o różnym stopniu przezierności, szerokiej  
palecie kolorystycznej i różnorodnej fakturze. Kolekcja tkanin Honeycomb  
o strukturze plastra miodu wyróżnia się wysoką izolacją termiczną. Zastoso-
wanie podwójnej tkaniny z wewnętrzną powłoką aluminiową redukuje stopień  
nagrzewania pomieszczeń latem i ogranicza wychłodzenie wnętrz zimą. Dostępne 
są także tkaniny niepalne.

Kolory profili standard

Tkaniny 

Kolory profili special anodowane

Kolory profili special drewnopodobne

biały biały mat kość słoniowa mahoniowy brązsrebrny

brązszampański

sosna winchester

antracyt

złoty dąb

antracyt mat

orzech

czarny

mahoń dąb bagienny

czarny mat

honeycombstandard
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Cosimo
Profile plisy w systemie Cosimo wklikiwane są w zaczepy przy mocowaniu sznurka, 
co gwarantuje idealne przyleganie osłony do ramy okiennej i brak prześwitu.

Cosimo One
W systemie Cosimo One została zastosowana magnetyczna blokada Easy Click.  
Po zasunięciu plisy, magnesy automatycznie domykają ją łącząc profil i mocowanie 
sznurka. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy gwarancję szczelnego osłonięcia okna.

Cosimo Cord Control
Wersja Cosimo Cord Control wyróżnia się sposobem sterowania za pomocą  
sznurka. Plisa wyposażona jest w dodatkowy stały profil główny, który jest 
przymocowany do ramy okna i gwarantuje osłonie stabilność. Profil polecany  
w szczególności w przypadku okien o szerokości powyżej 130 cm.

RODZAJE PROFILI
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BEZINWAZYJNE

INWAZYJNE 

MOCOWANIA

nakładane na ramę okna przyklejane do listwy przyszybowej

przykręcane do listwy przyszybowej

przyklejane do szyby

A1 A2 A3 A4 B1

przyklejane do ramy okna
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STEROWANIE

stały uchwyt profilu
ruchomy uchwyt profilu z rękojeścią
sznurek
sterowanie elektryczne

Sterowanie elektryczne 

   Automatyczna obsługa plis to komfort użytkowania 
osłon każdego dnia. Plisy mogą być sterowane za pomo-
cą przełącznika, pilota lub dowolnego urządzenia mo-
bilnego, jak np. smartfon. W przypadku wyboru opcji 
sterowania przy pomocy urządzenia mobilnego, istnieje 
możliwość sterowania plisami z każdego miejsca na świe-
cie. Plisy sterowane elektrycznie można także połączyć  
w grupy sterowane jednocześnie.
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Plisa pojedyncza składa się z jednej tkaniny oraz dwóch profili. To tradycyjne rozwiązanie, które pozwala na osłonięcie  
dowolnej części okna.

PLISA POJEDYNCZA

profil stały profil ruchomy profil stały

profil ruchomy profil ruchomyprofil ruchomy
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Plisa podwójna, czyli system Cosimo Geometric, składa się z dwóch tkanin i aż trzech profili, co daje większe możliwości 
osłonięcia okna. Dzięki temu w jednej osłonie można połączyć różne funkcjonalności czy efekty wizualne. Okno można 
całkowicie lub częściowo osłonić jedną z dwóch tkanin, bądź użyć jednocześnie obu.

PLISA PODWÓJNA

profil stałyprofil stały
profil ruchomyprofil ruchomy

profil ruchomy

profil ruchomy

profil ruchomy

profil ruchomy profil ruchomy
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PLISA  
NA OKNA O NIETYPOWYCH KSZTAŁTACH

  Szeroki wybór mechanizmów i profili pozwala na dostosowanie plisy do niemal każdego kształtu nietypowych okien,  
m. in. do okna okrągłego, trapezowego czy trójkątnego. W przypadku osłon na tego typu okna dostępne są wyłącznie plisy 
pojedyncze.
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PLISA  
NA OKNA DACHOWE

biały srebrny sosna

   Do osłonięcia okien dachowych stosowany jest system 
składający się z prowadnic bocznych Smart Line przy-
mocowanych do bocznych listew okiennych, co zapewnia 
plisie stabilność i jeszcze większą szczelność od prześwi-
tów.
   Wybierając tkaninę Honeycomb, plisa może chronić 
pomieszczenie przed nadmiernym nagrzewaniem, co jest 
częstym problemem w przypadku okien dachowych.
    Plisa Cosimo SL dostępna jest także w wersji Geome-
tric z podwójną tkaniną.
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