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Komfort

Domy czy mieszkania od dawna nie
służą nam jedynie za miejsce
schronienia przed chłodem i desz-
czem. Każdy z nas chce, żeby przes-
trzeń, w której spędza znaczną część
życia dawała nam nie tylko poczucie
bezpieczeństwa, ale również była
miejscem, do którego chce się wra-
cać; miejscem wygodnym, komforto-
wym i przyjemnym dla oka.

Dlatego też to ważne, żeby przemyś-
leć, jak chcemy wyposażyć nasze
mieszkanie, dom czy biuro.

Świadomi tych potrzeb, dążymy do
tego, żeby nasze produkty były jak
najlepszym odzwierciedleniem in-
dywidualnych potrzeb każdego kli-
enta. W naszej pracy łączymy to, co
najważniejsze – praktyczność z este-
tyką; bezpieczeństwo z wygodą.
Dzięki dbałości o detale, jesteśmy w
stanie sprostać oczekiwaniom na-
wet najbardziej wymagających kli-
entów.

Zachęcamy do zapoznania się z na-
szą ofertą produktową.



System naciągu tkanin
Innowacyjny system naciągu
tkanin polega na ich moco-
waniu do dowolnej powierz-
chni za pomocą przystoso-
wanych do tego profili. System
ten zapewnia estetyczne wy-
kończenie bez potrzeby stoso-
wania listewek, zszywek czy
maskujących pasmanterii. Je-
go uniwersalność pozwala na
zastosowanie tkaniny w do-
wolnym miejscu, pod wymiar.
Jakie możliwości to przed na-
mi otwiera?

Akustyka – już samo wy-
korzystanie tkaniny świet-
nie wpływa na tłumienie
dźwięków. Umieszczenie pod
nią materiału akustycznego
dodatkowo wzmacnia ten e-
fekt.

Odpowiednie dobranie ma-
teriałów daje nam możli-
wość wygłuszenia zarówno
komercyjnych sal kinowych,
przez domowe kina, a koń-
cząc na salonie amatora mu-
zyki czy pasjonata filmów.

Komfort użytkowania – dzię-
ki zastosowaniu pod nią
włókniny, tkanina jest mięk-
ka i przyjemna w dotyku.
Łatwo również utrzymuje się
ją w czystości. W pionowej
pozycji nie ma tendencji do
chłonięcia kurzu, dzięki cze-
mu wystarczy raz do roku
odkurzyć domowym odku-
rzaczem. W razie potrzeby
można użyć odkurzacza
piorącego. A gdy tkanina się
zniszczy, wystarczy wymie-
nić uszkodzony fragment.



Uniwersalność systemu –
dzięki dystansowi od ścia-
ny, system pozwala na
ukrycie pod tkaniną prze-
wodów czy niedoskona-
łości powierzchni. Ponie-
waż profile są mocowane
na gotową powierzchnię,
możemy dostosować się do
niej kształtem i ubrać w
tkaninę niestandardowe
płaszczyzny, na przykład
koła.

Estetyka – profile możemy
mocować nie tylko po ob-
wodzie. Układając je w do-
wolne kształty, uzyskujemy
wybrany efekt lub wzór. Do
naciągu możemy też dobie-
rać przeróżne tkaniny. Po-
dobnie jest w przypadku
zasłon czy poduszek. Po-
krycie ścian teraz można
dopasować właśnie do tych
elementów – i na odwrót.
Natomiast po umieszczeniu
gąbki, zyskujemy możli-
wość wykonania tkaniny w
trójwymiarze, wykonując
pikowanie.

Łatwość użytkowania –
profile do naciągu tkanin
możemy używać wielo-
krotnie bez potrzeby ich
demontażu i ponownej
instalacji lub wymiany. Raz
ułożone rusztowanie u-
możliwia wpinanie i wypi-
nanie tkanin.

System naciągu tkanin



Dekoracje okien
Osłony okienne, to bardzo
ważny element wyposaże-
nia wnętrza. Niezależnie od
tego czy jesteśmy w domu,
czy w pracy, każdy z nas
potrzebuje ochrony przed
oślepiającym słońcem czy
wzrokiem sąsiadów. A sko-
ro już je instalujemy, warto
zrobić to ze smakiem – tak,
by uczynić pomieszczenie
ciekawszym miejscem.

Rolety materiałowe, to
jedne z najbardziej popu-
larnych osłon okiennych.
Są one klasycznym i pros-
tym rozwiązaniem do każ-
dego wnętrza. Bogata kolo-
rystyka pozwala uczynić
wnętrze Twojego mieszka-
nia czy biura właśnie ta-
kim, jakie sobie wyma-
rzyłeś.

Natomiast dzięki różnym
systemom, rolety możemy
powiesić na dużym, jak i
małym oknie.

Żaluzje wracają do łask. W
końcu to ikona osłon o-
kiennych. Drewniane, bam-
busowe aluminiowe. Stero-
wane za pomocą sznurka,
łańcuszka, pokrętła czy na-
wet elektrycznie. Różne
wersje kolorystyczne. Te i
inne zalety żaluzji wpły-
wają na ich popularność.
Mogą one stanowić ciepły
dodatek czy wyróżniający
się element. I przede
wszystkim – Ty decydujesz
ile światła wpuścić do wnę-
trza.



Żaluzje panelowe stano-
wią świetny wybór dla
kogoś, kto chce się wy-
różnić. Swoją rolę speł-
niają zwłaszcza w więk-
szych pomieszczeniach.
Główną ich zaletą jest to, że
nie zabierają dużo miejsca.
Możemy też decydować o
ilości paneli, ich szerokości
czy sposobie sterowania
nimi.
Pozostawiają też sporo
miejsca naszej wyobraźni -
możemy łączyć kolory czy
wzory.

Żaluzje panelowe nie mu-
szą służyć jedynie jako o-
słony okienne. Znakomicie
sprawdzą się również w
roli ścianki działowej.

Żaluzje pionowe kojarzą
nam się głównie z biura-
mi. Ale czy słusznie? Są
świetnym rozwiązaniem
dla biur – mogą na przy-
kład służyć za ściankę
działową – jednak ich za-
lety mogą znaleźć zasto-
sowanie również w bu-
dynku mieszkalnym. Dają
one możliwość wyboru
różnego rodzaju sterowa-
nia – za pomocą sznurka i
łańcuszka, pojedynczego
pokrętła czy elektrycznie;
mogą one zsuwać się na
jedną lub dwie strony;
mogą też posiadać pasy
zarówno materiałowe, jak i
PCV.

Dekoracje okien



Zasłony - o zasłonach
można mówić wiele, ale nie
trzeba też mówić nic.
Wystarczy spojrzeć. Nie
zgrzeszy ten, kto powie, że
ochrona przed słońcem jest
ich pobocznym celem. Zas-
łony przede wszystkim
mają wyglądać. I świetnie
się z tego zadania wy-
wiązują. Nawet po
zsunięciu stanowią one
piękny dodatek do
pomieszczenia.

Rolety rzymskie są prostą
metodą na dodanie ciepła i
klasy wnętrzu. Pasują do
niemal każdego wnętrza.
Stanową również wyją-
tkową dekorację nieza-
leżnie od tego czy zosta-
wimy je otwarte, czy zam-
knięte. Łatwo również
zadbać o ich czystość –
wystarczy je zdjąć i uprać.

Plisy cieszą się dużą po-
pularnością zwłaszcza
wśród ludzi, którzy doce-
niają praktyczność. W
przeciwieństwie do rolet,
można nimi operować w
pionie w dowolnym kie-
runku. Ich konstrukcja u-
możliwia zasłonięcie wy-
branej części okna – czy to
na górze, pośrodku, czy na
dole. Można je również
zastosować w oknach da-
chowych. A w połączeniu z
prowadnicami, plisy zos-
tają na miejscu nawet w
pozycji poziomej.
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