OFERUJEMY WEWNĘTRNE SYSTEMY OSŁONOWE FIRMY
MASTER
ROLETY DZIEŃ/NOC
Rolety okienne materiałowe to najbardziej popularny oraz najłatwiejszy w montażu produkt
pozwalający przesłonić okna. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wiele systemów
pozwalających dopasować odpowiednie rozwiązanie w zależności od wielkości, typu okna,
oraz preferowanego sposobu montażu. Oferujemy rolety dzień/noc, zaczynając od
małogabarytowych takich jak MINI montowanych bezinwazyjnie, poprzez kasetowe takie
jak: system M10 dostępne w wielu kolorach, kończąc na wielkogabarytowych modelach w
kasecie, jak na przykład M8 pozwalających osłonić duże przeszklenia, montowanych do
ścian, sufitu lub we wnękach.

Oferujemy również szeroką gamą materiałów gładkich, wzorzystych, transparentnych,
dzień/noc oraz w pełni kryjących tkanin podgumowanych typu Blackout pozwalających
wykończyć system zgodnie z potrzebą klienta.

ROLETY DZIEŃ/NOC
Rolety dzień-noc to nowoczesne osłony okienne z ciekawym rozwiązaniem zaciemnienia
pomieszczenia. Tkanina rolety zbudowana jest z naprzemiennych pasów materiałów
oddzielonych przestrzenią przepuszczającą światło. Podczas zwijania rolety, pasy te
efektownie nachodzą na siebie dzięki czemu pozwalają precyzyjnie zaciemnić
pomieszczenie.
Nasza oferta rolet dzień/noc zawiera zarówno systemy wolnowiszące jak i kasetkowe których
elementy (kasetka i prowadnice) dostępne są w bogatej kolorystyce dopasowanej do
najbardziej popularnych oklein okiennych.
Szeroka kolekcja tkanin spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

ROLETY W KASECIE I PROWADNICACH
Rolety kasetowe wewnętrzne doskonale zabezpieczają pomieszczenie przed nadmiarem
słońca. Tkaniny wykonywane są z materiałów jednobarwnych bądź deseniowych
zaciemniających pomieszczenie do 70% oraz podgumowanych, zaciemniających w 100%.
Tkaniny pokryte są antyelektrostatycznym impregnatem zapobiegającym nadmiernemu
zakurzeniu rolety. W ofercie posiadamy bardzo bogatą i nowoczesną kolekcję tkanin która
zadowoli najbardziej wymagające gusta.
Nasze rolety Idealne pasują do okien nowej generacji z PCV, aluminium lub drewna.

Elementy rolet (kasetka i prowadnice) dostępne są kolorystyką do najbardziej
popularnych oklein okiennych.

ROLETY WOLNOWISZĄCE
Prosta forma i uniwersalność sprawia, że te rolety znajdują zastosowanie w wielu wnętrzach.
To klasyczna forma osłony przeciwsłonecznej, a zarazem element dekoracyjny. Rolety
wolnowiszące mogą być montowane na skrzydle okiennym "system mini" , za pomocą
uchwytów bezinwazyjnych oraz z prowadzeniem żyłkowym które przytrzymuje materiał przy
uchylonym skrzydle. Ponadto systemy "Standard" oraz "Maxi" doskonale nadają się do
zasłaniania większych powierzchni, np. całej wnęki okiennej.
Bogata i nowoczesna kolekcja tkanin zadowoli najbardziej wymagające gusta.

ROLETY RZYMSKIE
Roleta rzymska - czyli alternatywa dla zasłon czy tradycyjnych rolet. Można powiedzieć że
są to piękne zasłony podnoszone za pomocą mechanizmu sterowanego łańcuszkiem. Od kilku
lat sukcesywnie podbijające rynek i cieszące się niesłabnącą popularnością. Pełnią one rolę
praktyczną (chroniąc nas przed słońcem ) oraz dekoracyjną która przyozdabia nam okno.
Idealne do salonu czy kuchni.
Rolety rzymskie sukcesywnie zdobywają przewagę nad tradycyjnymi roletami czy też
żaluzjami okiennymi. Są one praktyczne, funkcjonalne i łatwiej dbać o ich czystość, ponieważ
po szybkim demontażu, nasze rolety nadają się do prania oraz ponownego założenia.

Rolety w rozmiarach standardowych posiadają mechanizm łańcuszkowy.
Płynną regulację podnoszenia rolety umożliwia łatwy w obsłudze system blokujący.
Rolety montuje się za pomocą plastikowych wsporników do ściany lub sufitu. Do tych
wsporników na zasadzie kliknięcia dociska się szynę aluminiową.
Tkanina jest przymocowana do szyny za pomocą taśmy z rzepem.

MOSKITIERY
OKIENNE | DRZWIOWE

MOSKITIERY

Moskitiery ramkowe to najstarszy typ moskitier, a jednak wciąż najbardziej popularny. Jego
przystępna cena, łatwość montażu oraz funkcjonalność to główne zalety produktu. W
moskitierach okiennych siatka naciągnięta jest na ramkę w kolorze dobranym do okna, a
całość mocowana za pomocą specjalnych uchwytów. W systemie drzwiowym siatka
naciągana jest na grubszą ramę i mocowana na zawiasach przykręcanych do
futryny.Posiadamy w ofercie bardzo szeroką gamę systemów ramkowych pozwalających na
dobranie odpowiedniego z nich do każdego rodzaju stolarki okiennej i drzwiowej.
Moskitiera ramkowa przesuwna doskonale sprawdzi się w dużych przeszklonych wnękach
jak, balkony, tarasy, witryny, a także ogrody zimowe. Skrzydło moskitiery przesuwa się na
prowadnicach górnej i dolnej, jedno lub dwutorowej.

OSKITIERY R
MOSKITIERY ROLOWANE
Moskitiery rolowane to produkt stosunkowo nowy, cieszący się jednak ogromną
popularnością. Jak wiadomo, moskitiera jako produkt sam w sobie jest bardzo przydatnym i
praktycznym rozwiązaniem pozwalającym chronić mieszkanie przed insektami, jednak
system rolowany pozwala podnieść funkcjonalność produktu.
Posiadamy w ofercie systemy okienne oraz drzwiowe, w których siatka po zasunięciu
moskitiery chowa się w estetyczną kasetę.

MMOSKITIERY PLISOWANE

MOSKITIERY PLISOWANE
Drzwiowe moskitiery plisowane są systemem, który przebojem zdobywa polski rynek. W
konfrontacji ze znaną na polskim rynku wersją drzwiową wypadają rewelacyjnie. Plisowanie
sprawia, że cały pakiet po zsunięciu nie zajmuje praktycznie miejsca w świetle drzwi lub
okien.
Oferowane moskitiery mogą być zamontowane we wnękach okiennych lub bezpośrednio
na ramę okna. System pozwala na montaż we wnękach nawet wtedy, gdy zostały one
wykonane nieprecyzyjnie - do 1 cm odchyłu.
Unikalny system przesuwów funkcjonuje bez żadnych mechanizmów, sprężyn i skrzynek.
Przesuwy działają płynnie, pozwalają na zablokowanie moskitiery w dowolnym miejscu.

