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Rolety wewnętrzne ,żaluzje ,przysłony okienne
Rolety wewnętrzne , pełnią funkcje estetyczne i praktyczne. Zdobią okna naszych domów oraz chronią
nas przed promieniami słonecznymi oraz nadmiernym hałasem. Nasza Firma prowadzi sprzedaż rolet
wewnętrznych w szerokiej gamie kolorów, w kasecie białej , brązowej oraz drewnopodobnej np. złoty dąb
, ciemny orzech , mahoń wraz z profesjonalnym montażem. Zapraszamy do biura w celu zapoznania się z
szeroką gamą materiałów roletowych w godz 8.30-16.00 ul. Piłsudskiego 48 nad sklepem mięsnym
Herman tel +48604500288 Roleta w zabudowie z prowadnicami płaskimi. Montaż na skrzydło okienne.
Brak prześwitów. Ładny wygląd okna z roletą. Montaż na listwy przyszybowe małymi wkrętami lub może
być bezinwazyjny tzn. całość może być przyklejona. kaseta odstaje od skrzydła tylko na 3,5 cm. W
ofercie posiadamy szeroką gamę podstawowych kolorowych tkanin, oraz tkaniny w ciekawym
wzornictwie. Roletka w zabudowie aluminiowej występuje w kasecie drewnopodobnej , białej i brązowej.
Roleta w kasecie na duże powierzchni.
Roleta tradycyjna wolnowisząca zasłania całe okno zastępując zasłony lub firany. Jej wymiar może
dochodzić do 250 cm szerokości. Jest praktyczna oraz łatwa w obsłudze dzięki mechanizmowi
łańcuszkowemu. Roletę montuje się do ściany lub do sufitu. Istnieje możliwość montażu we wnękę
okienną ale należy pamiętać o tym czy nie będzie przeszkadzała w przypadku otwierania okien. Należy
też pamiętać że wymiar rolety to wymiar materiału a na boki wystają mechanizmy. Roleta mini
najbardziej popularna ,jest zakładana na skrzydło okienne. Posiada specjalne uchwyty dzięki którym
można ją założyć na skrzydło okienne bez przykręcania lub poprzez przykręcanie co daje nam gwarancję
stabilności i pewności że nie odpadnie. Roleta może być wyposażona w prowadnice żyłkowe które
przytrzymują roletę blisko okna co jest ważne w przypadku okien uchylnych. W przypadku drzwi
balkonowych roletę robimy na całą wysokość. Mechanizm łańcuszkowy z hamulcem pozwala na dowolną
regulację rolety.
Rolety dzień / noc jest to ciekawa kombinacja przysłony okiennej pokazana na zdjęciu, krótkim
ruchem zasłaniamy okno, lub można odsłonić okno całkowicie podciągając roletę do samej góry
.Występuje w zabudowie wraz z prowadnicami lub bez , oraz roleta dzień noc bez kasety tz.mini bez
kasety.
Roleta na okno dachowe w zabudowieRolety na okno dachowe w zabudowie występują w kolorach
standardowych tj białym lub brąz oraz w drewnopodobnej okleinie, odcieniem zbliżonym do okna
drewniane. Roletę montuje się przykręcając ją do ramy skrzydła , następnie uchwytem przymocowanym
do materiału, zasuwamy roletę w dół lub zatrzymujemy w pozycji nam dogodnej.
Żaluzja aluminiowa
wewnętrznaŻaluzje aluminiowe montuje się we wnęce szybowej małymi śrubkami do listwy
przyszybowej. Do podciągania lub opuszczania jak i zasłaniania wykorzystywany jest tylko jeden sznur
widoczny na zdjęciu , cała żaluzja opuszczana jest na prowadnicach żyłkowych co jest bardzo wygodne
przy uchylnym oknie (żaluzja nie odstaje). Żaluzje aluminiowe występują w listwie 25mm oraz 16mm.
Żaluzje drewniane Występują w listwie o szerokości 25mm oraz 50mm. Działanie żaluzji drewnianej
jest podobne jak tradycyjne żaluzje aluminiowe.
Żaluzje pionoweSą świetnym rozwiązaniem dla
domów, biur, hoteli i innych pomieszczeń. Stosowanie niejednokrotnie do podziału dużego pomieszczenia
na szereg mniejszych, bądź oddzielenie stanowisk pracy.Żaluzje pionowe skutecznie osłonią nasze
pomieszczenie przed słońcem , szeroki wybór kolorowych tkanin zadowoli wymagających klientów .
Zapraszamy do naszego biura celem zapoznania się z pełną ofertą.
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