
LUXURY PRODUCTS



DŘEVĚNÉ OKENICE SHUTTERS
Okenice SHUTTERS mají jednoduchý, nový a výjimečný styl, který doplňuje jak moderní, tak 
i tradiční interiér. Vnitřní okenice jsou inovační ochranou pro dlouhodobé používání a jsou 
dokonale funkční. Neuvěřitelně pozitivní vliv na design interiéru zaručeně informuje o Vašem 
vybraném vkusu. Okenice s regulovatelnými žaluziemi, jako žádné jiné, poskytují pocit souk-
romí, umožňují proudění vzduchu v místnosti a jsou úžasnou hrou světla v interiéru.





DŘEVĚNÉ ŽALUZIE  JASNO SHUTTERS
Žaluzie JASNO SHUTTERS jsou dokonalým doplňkem k dřevěným okenicím SHUTTERS a to díky shodné struktuře 
- použití stejné barvy, šířky lamel a stejného druhu dřeva. Výroba žaluzií je totožná jako u dřevěných okenic, a 
proto budou i rysy dřeva ve stejné harmonii.





PLISSÉ ŽALUZIE
Nestandardní žaluzie PLISSÉ umožňují, kromě základní 
funkce stínící, i velkou invenci k dotvoření interiéru a 
umocnění celkové architektury bydlení. Její další velkou 
předností je množství technických provedení, tvarů a 

způsobů ovládání.





DVEŘNÍ MOSKYTIÉRA PLISSÉ
Naše moskytiéry jsou ideálním systémem do balkonových dveří. Plisovaná síťka se po stáhnutí uschová do boční 
vodící lišty. Systém umožňuje zakrývat dokonce i velmi široké přechody díky možnosti překrytí.





ŘÍMSKÉ ROLETY

ŘÍMSKÉ rolety jsou elegantním a moderním řešením 
stínících systémů. Lze je jednoduše popsat jako 
vodorovně řasící se systém z libovolných látkových 
materiálů. Silnější materiály dělají řasení bohatším a 
dekorativnějším, průhledné látky zase naopak.





TEXTILNÍ ROLETY PISLA DESIGN

Látkové rolety se stávají stále častějším doplňkem interiérů a to díky svým působivým vzorům. Luxusní látky v kole-
kci VERTEX od známého finského designéra Jukka Rintala nabízejí další příležitost, jak jednoduchou cestou zbavit 
Váš domov  fádnosti, a jelikož okno je v interiéru vždy v centru pozornosti, pak se obejdete bez dalších doplňků.





ROLETA DEN/NOC V KAZETĚ
Roleta DEN/NOC je velmi luxusním výrobkem v naší nabídce textilních rolet. Roleta s podvojným vedením ma-
teriálu, horizontálními pásy a různou absorpcí světla. Jedna látka přemění, zakrývá nebo odkrývá dopadající 
sluneční paprsky.





VENKOVNÍ LÁTKOVÉ ROLETY VERANDA
Roleta VERANDA byla zkonstruována pro venkovní využití, je tedy ideálním řešením pro 
zastínění zimních zahrad, zahradních pergol, střešních oken, světlíků, fasád. Poskytuje op-
timální zabezpečení před sluncem s maximální redukcí skleníkového efektu, pokud se 
roleta namontuje z vnější strany okna.





LUXUSNÍ TĚŽÍTKA COULISSE
Novinkou na trhu jsou luxusní těžítka firmy COULISSE. Teprve ony dodávají výrobku konečnou eleganci, celistvost 
a jedinečnost, díky které můžete navodit decentní změnu celého interiéru. Na výběr je více než sto druhů, které 

se hodí ke všem možným vertikálním i horizontálním žaluziím a roletám. 
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