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Komfort
Domy czy mieszkania od dawna nie
służą nam jedynie za miejsce schro-
nienia przed chłodem i deszczem.
Każdy z nas chce, żeby przestrzeń w
której spędza znaczną część życia
dawała nam nie tylko poczucie
bezpieczeństwa, ale również była
miejscem, do którego chce się
wracać - miejscem wygodnym, kom-
fortowym i przyjemnym dla oka.

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

Świadomi tych potrzeb, dążymy do
tego, żeby nasze produkty były jak
naj-epszym odzwierciedleniem indy-
widualnych potrzeb każdego klienta.
W naszej pracy łączymy to, co naj-
ważniejsze - praktyczność z estetyką;
bezpieczeństwo z wygodą. Dzięki
dbałości o detale, jesteśmy w stanie
sprostać oczekiwaniom nawet naj-
bardziej wymagających klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z na-
szą ofertą produktową.



Innowacyjny system naciągu
tkanin polega na ich moco-
waniu do dowolnej powierz-
chni za pomocą przystosowa-
nych do tego profili. System
ten zapewnia estetyczne wy-
kończenie bez potrzeby stoso-
wania listewek, zszywek czy
maskujących pasmanterii. Jego
uniwersalność pozwala na za-
stosowanie tkaniny w dowol-
nym miejscu, pod wymiar. Ja-
kie możliwości to przed nami
otwiera?

System naciągu tkanin

Akustyka - już samo wykorzys-
tanie tkaniny świetnie wpływa na
tłumienie dźwięków. Umieszcze-
nie pod nią materiału akustycz-
nego dodatkowo wzmacnia ten
efekt. 
Odpowiednie dobranie materia-
łów daje nam możliwość wygłu-
szenia zarówno komercyjnych
sal kinowych, przez domowe ki-
na, a kończąc na salonie amato-
ra muzyki czy pasjonata filmów.

Komfort użytkowania - dzięki
zastosowaniu pod nią włók-
niny, tkanina jest miękka i przy-
jemna w dotyku. Łatwo rów-
nież utrzymuje się ją w czystoś-
ci. W pionowej pozycji nie ma
tendencji do chłonięcia kurzu,
dzięki czemu wystarczy raz do
roku odkurzyć domowym od-
kurzaczem. W razie potrzeby
można użyć odkurzacza piorą-
cego. A gdy tkanina się znisz-
czy, wystarczy wymienić uszko-
dzony fragment.



System naciągu tkanin

Uniwersalność systemu -
dzięki dystansowi od ścia-
ny system pozwala na u-
krycie pod tkaniną przewo-
dów czy niedoskonałości
powierzchni. Ponieważ
profile są mocowane na
gotową powierzchnię, mo-
żemy 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 dobierać
przeróżne tkaniny. Podobnie
jest w przypadku zasłon czy
poduszek. Pokrycie ścian te-
raz można dopasować właśnie
do tych elementów i na od-
wrót. Natomiast po umiesz-
czeniu gąbki, zyskujemy moż-
liwość wykonania tkaniny w
trójwymiarze wykonując piko-
wanie.

Łatwość użytkowania - pro-
file do naciągu tkanin możemy
używać wielokrotnie bez po-
trzeby ich demontażu i po-
nownej instalacji lub wymiany.
Raz ułożone rusztowanie u-
możliwia wielokrotne wypina-
nie i wpinanie tkanin.



Osłony okienne

Osłony okienne, to bardzo ważny
element wyposażenia wnętrza. Nie-
zależnie od tego czy jesteśmy w do-
mu, czy w pracy, każdy z nas po-
trzebuje ochrony przed oślepiają-
cym słońcem czy wzrokiem sąsia-
dów. A skoro już je instalujemy,
warto zrobić to ze smakiem - tak, by
uczynić pomieszczenie ciekawszym
miejscem.

Rolety materiałowe, to jedne
z najbardziej popularnych o-
słon okiennych. Są one kla-
sycznym i prostym rozwią-
zaniem do każdego wnętrza.
Bogata kolorystyka pozwala u-
czynić wnętrze Twojego miesz-
kania czy biura właśnie takim,
jakie sobie wymarzyłeś. Nato-
miast dzięki różnym syste-
mom, rolety możemy powiesić
na dużym, jak i małym oknie.

Żaluzje wracają do łask.   W
końcu to ikona osłon okien-
nych. Drewniane, bambuso-
we aluminiowe. Sterowane
za pomocą sznurka, łań-
cuszka, pokrętła czy nawet
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 wnętrza.



Osłony okienne

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. Zasłony przede
wszystkim mają wyglądać. I
świetnie się z tego zadania
wywiązują. Nawet po zsu-
nięciu stanowią one piękny
dodatek do pomieszczenia.

Plisy cieszą się dużą po-
pularnością zwłaszcza wśród
ludzi, którzy doceniają prak-
tyczność. W przeciwieństwie
do rolet, można nimi opero-
wać w pionie w dowolnym
kierunku. Ich konstrukcja u-
możliwia zasłonięcie wybranej
części okna czy to na górze,
pośrodku, czy na dole. Można
je również stosować w oknach
dachowych. A w połączeniu z
prowadnicami, plisy zostają
na miejscu nawet w pozycji
poziomej.

Rolety rzymskie są prostą
metodą na dodanie ciepła i
klasy wnętrzu. Pasują do
niemal każdego wnętrza.
Stanową również wyjątkową
dekorację niezależnie od te-
go czy zostawimy je otwar-
te, czy zamknięte. Łatwo
również zadbać o ich czys-
tość wystarczy je zdjąć i
uprać.



Osłony okienne

Żaluzje panelowe stano-
wią świetny wybór dla ko-
goś, kto chce się wyróżnić.
Swoją rolę spełniają zwłasz-
cza w większych pomiesz-
czeniach. Główną ich zaletą
jest to, że nie zabierają du-
żo miejsca. Możemy też de-
cydować o ilości paneli, ich
szerokości czy sposobie ste-
rowania nimi. Pozostawiają
też sporo miejsca naszej
wyobraźni - możemy łączyć
kolory czy wzory. Żaluzje
panelowe nie muszą służyć
jedynie jako osłony okien-
ne. Znakomicie sprawdzą
się również w roli ścianki
działowej.

Żaluzje pionowe kojarzą
nam się głównie z biu-
rami. Ale czy słusznie? Są
świetnym rozwiązaniem
dla biur - mogą na
przykład służyć za ścian-
kę działową - jednak ich
zalety mogą znaleźć zas-
tosowanie również w bu-
dynku mieszkalnym. Da-
ją one możliwość wyboru
różnego rodzaju stero-
wania za pomocą sznur-
ka i łańcuszka, pojedyn-
czego pokrętła czy elek-
trycznie; mogą one zsu-
wać się na jedną lub
dwie strony; mogą też
posiadać pasy zarówno
materiałowe, jak i PCV.
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