Nasza Firma

Od 1999 roku z zaangażowaniem i pasją zajmujemy się tworzeniem
ciekawych i praktycznych rozwiązań w dziedzinie aranżacji okien.
Dekoracja jest ważnym elementem wystroju domu, dlatego
z ogromną przyjemnością oferujemy Państwu pomoc w spełnieniu
Waszych oczekiwań, służymy wiedzą i doświadczeniem.
Wieloletnia praktyka, wyselekcjonowane produkty oraz znajomość
nowych technologii pozwalają nam sprostać każdemu wyzwaniu.
Zapraszamy.

Napędy i Sterowanie
Wszystkie proponowane przez nas produkty mogą posiadac sterowanie
elektryczne Oferowane przez nas napędy w głównej części dostarczane
są przez jednego ze światowych liderów na rynku – firmę SOMFY®.
Jedynie w przypadku żaluzji pionowych i panelowych, gdzie napędy
muszą

być

technicznych,

dostosowane
korzystamy

do
z

oferowanych

silników

przez

DECOMATIC®

nas
i

rozwiązań

COULISSE®.

Firany i zasłony
Firany i zasłony to tradycyjny i elegancki
sposób

dekoracji

jednocześnie

wnętrza

poczucie

dający

prywatności

i możliwości regulacji dopływu światła.
Oferujemy bogaty wybór tkanin.

Roleta rzymska
Roleta

rzymska

to

efektowna

i funkcjonalna ozdoba okna, która
doskonale

prezentuje

się

zarówno

w nowoczesnych jak i klasycznych
wnętrzach.

System

ten

doskonale

pasuje do każdego pomieszczenia
poniważ łączy możliwość oszczędnego
zagospodarowania powierzchni przy
jednoczesnym

bogactwie

i kolorów użytych tkanin.

deseni

Rolety
to najpopularniejsza forma dekoracyjnej ochrony przed słońcem. Zalety tego
rozwiazania to prostota formy duża możliwość wyboru miejsca montażu.
Różnorodne
transparentne,

materiały:

jednobarwne

ażurowe

lub

typu

lub

wzorzyste,

„dzień-noc”

zaciemniające,
w

połączeniu

z kompletną ofertą typów rolet zachęcają do tworzenia dowolnych
aranżacji.Dodatkowo

posiadamy

również

program

rolet

wielko-

gabarytowych pozwalający zasłonić duże powierzchnie jedną płaszczyzną
tkaniny.

Żaluzje
Żaluzje

plisowane To jedna z ciekawszych propozycji w dziedzinie osłon okiennych. Dzięki

różnorodności form i szerokiej gamie rozwiązań, pozwalają one na zastosowanie w prawie wszystkich
typach okien standardowych i dachowych, a także świetlikach i ogrodach zimowych. Bogata oferta tkanin
spełni kazde oczekiwania, zarówno udekoruje jak i zaciemni.
Żaluzje poziome to najbardziej uniwersalne osłony wewnętrzne. Możliwość podnoszenia i regulowania
kąta nachylenia lamel służy dowolnemu dawkowaniu dopływu naturalnego oświetlenia do wnętrza. Żaluzje
poziome mogą być wykonane z drewna lub aluminium. W naszej ofercie znajdziecie Państwo dwie
szerokości lamel - 25mm i 50mm.
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Żaluzje

Żaluzje panelowe, są połączeniem pionowych, szerokich pasów tkaniny z górnym karniszem,
umożliwiającym przesuwanie ich na boki. Ta nowoczesna i designerska odmiana zasłon okiennych, nadaje
pomieszczeniu niepowtarzalny i nowoczesny charakter , może służyć zarówno jako osłona okienna jak
przesłona oddzielająca osobne strefy funkcjonalne pomieszczenia . Bogate wzornictwo i kolorystyka to
niewątpliwie atuty tego rozwiązania, polecanego szczególnie do dużych i nowoczesnych przestrzeni.
Żaluzje pionowe są odmianą zasłon okiennych, dodatkowo posiadających
możliwość regulacji dopływu światła, dzięki funkcji obracania pionowych pasów
materiału . Możliwości wykonania różnych form od prostokątnych, poprzez
trapezowe ( ze skośną szyną górną lub poziomą szyną zestawioną ze
stopniowaną długością pasków żaluzji ) do giętych – łukowych, predysponują
je do zastosowania we wszystkich typach budownictwa.

Karnisze
Karnisze -

odpowiednio dopasowany karnisz nada wnętrzu elegancji

i orginalności. Duży wybór karniszy z naszej oferty zadowoli potrzeby
najbardziej wymagajacego klienta .

Moskitiery
Moskitiery - to siatki, instalowane w otworach okiennych i drzwiowych,
mające na celu ochronę przed insektami oraz nieczystościami.

