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NOTRANJA SENČILA

PLISE SENČILA
Plise zavesa je senčilo iz finega gubanega platna. Zaradi svoje zasnove je prilagodljiva in široko uporabna doma in
v poslovnih prostorih, za dekoracijo in zatemnitev, za okna nepravilnih oblik in v zimskih vrtovih.

MATERIALI
Tkanina je iz 100% poliestra, barvno obstojna in obogatena z raznimi premazi (proti prahu, za UV obstojnost,
izolacijski premaz…). Ob samem razrezu tkanine uporabljamo posebne nože, ki termično obdelajo rob tkanine.
Aluminijasti profili in drobni kovinski delci so iz nerjavečih materialov.
Nylon vrvica je ojačana z jedrom v sredini, kar omogoča večjo trdnost.
Plastični elementi so narejeni iz plastike, kateri je primešano steklo, tako se ob večjih obremenitvah ne obrabi.
Vsi materiali so testirani na mednarodnih inštitutih in ustrezajo visokim standardom kakovosti.

OBLIKE
Plise senčilo je izredno prilagodljivo senčilo, primerno za vse oblike oken. Tudi v večini primerov nepravilnih oblik je
možno odpiranje in zapiranje senčila.
Prikazujemo samo nekatere primere oblik, Izdelati pa je mogoče vse variante oblik, tudi okrogle.

KRMILJENJE PLISEJEV
Za dvigovanje in spuščanje plise
senčila imamo na voljo več načinov:
ENOSTRANSKO:
z ročko, vrvico, verižico, motorno
DVOSTRANSKO:
z ročko ali vrvico

ročno

vrvica

2

verižica

palica

motor

KRMILJENJE PLISEJEV
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PROSOJNA TKANINA
nadomesti klasično
zaveso in je izključno
dekorativna. Skozi to
tkanino se vidi.

NEPROSOJNA
TKANINA
je dovolj gosto
tkana tkanina,
da se skozi njo
ne vidi v prostor.
Mednje spada tudi
tkanina s posebnim
izolacijskim
premazom, ki
omogoča odboj
toplote.

POLPROSOJNA
TKANINA
je bolj gosto
tkana in je ravno
tako namenjena
dekorativnemu
izgledu. Še vedno se
delno vidi skozi njo.

ZATEMNILNA
TKANINAA
je popolnoma
neprosojna in je
namenjena
zatemnitvi
prostora.

VELIKA IZBIRA TKANIN

Izbirate lahko med 120 različnimi vzorci tkanin. Velika izbira različnih barv, vzorcev, struktur platna, prosojnosti in
namembnosti senčila.

DUET PLISE

DUET plise je posebna oblika plise senčila. Odlikuje ga izolativnost in posledično varčevanje z energijo.
Spada med zatemnilne tkanine.
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ENOBARVNA TKANINA
Namenjena je zastiranju pogledov v notranjost prostorov, kljub temu omogoča
veliko propustnost svetlobe, kar jo uvršča med prosojne in polprosojne tkanine.
Z dodatkom posebnega PERLA premaza na hrbtni strani, dosežemo optimalno
odbijanje svetlobe in toplote, zato je tkanina primerna tudi za sončne lege.
Material je narejen iz 100% poliesterskih vlaken.

VZORČASTA TKANINA
Vzorčasta tkanina je bila zasnovana s strani znanih evropskih oblikovalcev. Ta
tkanina ima mat površino z različno obdelano površino, od svetlečega efekta,
mrežastega vzorca, vtisnjenega vzorca, do naravnega vzorca. Mešanica
subtilne barvne razlike v tkanju, ustvarja brezčasen in hkrati živahen videz. Zaradi različne obdelave jo lahko uvrščamo med polprosojne in neprosojne tkanine.
Material je narejen iz 100% poliesterskih vlaken ali iz mešanice 70% poliesterskih
vlaken ter 30% viskoze.

ZMEČKANINA
Ta polprosojna tkanina, z efektom matirane tkanine, spominja na ročno izdelan
papir in zaradi posebnega PERLA premaza na hrbtni strani, optimalno odbija
svetlobo in toploto. Poleg tega je tkanina NEGORLJIVA in tako primerna za vse
tipe stavb in prostorov. Zaradi zmečkanine, tkanina ustvarja živahen videz v
prostoru. Na voljo je v različnih barvnih odtenkih. Material je narejen iz 100%
poliesterskih vlaken.

ZATEMNILNA TKANINA
ZATEMNILNA TKANINA
Uporabljamo jo za zatemnitev prostorov in zagotavljanje intimnosti. Na razpolago je v enobarvni niansi, katera je obojestransko enake barve. Material je narejen
iz 100%
poliesterskih vlaken.
DUET TKANINA
Odkrijte neskončne možnosti naše kolekcije DUET tkanin. Senčilo Duet je
senčilo, ki ima vse odlike plise senčila in še več. Sistem duet senčila je enak izvedbi plise senčila , razlika je le v tkanini in videzu. Popolno izoliranje, varčevanje
z energijo in zatemnitev prostora so lastnosti Duet tkanin.

ČIŠČENJE
Tkanina je premazana z različnimi kvalitetnimi premazi, zato se prah na njej ne nabira in umazanija ostane na površini
tkanine, zato zadostuje, da tkanino obrišemo z mehko vlažno gobico in tako odstranimo madež. Pri bolj trdovratni
umazaniji, senčilo namočimo v toplo kopel z blagim čistilnim sredstvom.
Mokro senčilo zložimo in ga v zloženo - stisnjenem položaju tudi posušimo.
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NOTRANJE ŽALUZIJE
Notranja žaluzija je najenostavnejša oblika
senčenja bivalnih prostorov. Odlikuje jo
kvalitetni dvižni mehanizem, enostavna
montaža in rokovanje.
MOŽNOSTI VGRADITVE:
- pritrditev pred steklom - med zaključne letvice
na notranjo stran okenskega krila
- pritrditev na strop ali na steno nad okensko
odprtino, kot alternativa klasični zavesi
- vgraditev med vezana okenska stekla

Lamele žaluzij so iz kvalitetno prašno barvanega aluminija širin 16, 25, in 35 mm. Idealna rešitev se izkaže tudi pri
zastiranju trikotnih in drugih nepravilnih okenskih oblik. Z več barvnimi odtenki pa podarimo prostoru ton osebne
in bivalne kulture.
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NOTRANJA KLASIK ŽALUZIJA
Na izbiro so tri različne širine lamel 16mm,
25mm in 35mm.
Količino svetlobe (naklon lamel) reguliramo z:
-VRTLJIVO PROZORNO PALICO
dvigamo in spuščamo jih z dvižno najlonsko
vrvico
-VERIŽICO
-ELEKTRO POGONOM
elektropogonu je možno dodati daljinsko
krmiljenje
Poleg standardne izvedbe je možna izdelava
klasik žaluzije tudi v nepravilnih oblikah.

NOTRANJA DIPLOMAT ŽALUZIJA

Od klasične žaluzije se razlikuje po
estetskem pokrovu mehanizma.
Količino svetlobe (naklon lamel)
reguliramo z:
-VRTLJIVO PROZORNO PALICO,
dvigamo in spuščamo jih z dvižno
najlonsko vrvico
-VERIŽICO
-ELEKTRO POGONOM,
ki mu je možno dodati daljinsko
krmiljenje

DIPLOMAT S KLASIČNIMI LAMELAMI

upravljanje z vrtljivo prozorno
palico

DIPLOMAT Z ZATEMNILNIMI
LAMELAMI

upravljanjem na verižico

LAMELE

klasične 25 mm

zatemnilne 25 mm

perforirane 25 mm

7

16 mm

LAMELNE ZAVESE
Lamelna zavesa ali navpična žaluzija je idealna izbira za vaš poslovni prostor ali stanovanje. Sodi med kvalitetnejša
senčila, namenjena je zasenčevanju srednjih in večjih steklenih površin.
Z njo lahko uravnavamo količino svetlobe v prostoru glede na vaše želje in potrebe. Lamelna zavesa vaš prostor
zasenči in obenem ustvari prijetno, svetlo okolje.
Na voljo so trakovi v treh različnih širinah: 127mm, 89mm in 63mm.
Nosilec ali karnisa lamelne zavese je iz aluminija.
Mehanizem premikanja je zelo preprost in služi za odpiranje oziroma zapiranje lamel ter regulacijo oziroma pretok
svetlobe.

NITKASTA LAMELNA ZAVESA

NITKASTA LAMELNA ZAVESA je idealna tako za dom, kot za pisarno. Še posebej je priporočljiva za tiste, ki cenijo
njeno praktičnost in eleganco, kot tudi enostavnost uporabe, medtem ko ohranja eleganten slog in konstrukcijsko
zanesljivost. Obstaja možnost ustvarjanja edinstvene barvne kompozicije s to vrsto senčila.

Možnosti odpiranja panelnih in nitkastih zaves
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PANELNE ZAVESE
Panelna zavesa je na videz zelo podobna lamelni zavesi, vendar so trakovi pri panelni zavesi širši.
Je notranje senčilo, namenjeno srednjim in večjim steklenim površinam, lahko pa služi tudi za pregrajevanje večjih
prostorov. S panelno zaveso lahko že v nekaj sekundah prostor razdelite na dva dela in se tako brez radovednih
pogledov posvetite obisku ali svojemu opravilu.
Razlika med panelno in lamelno zaveso je v pomičnem mehanizmu. Mehanizem panelne zavese nam omogoča
premikanje zaves samo levo in desno (tako kot pri klasični zavesi). Karnisa je lahko od ena do pet tirna.
Trakovi so lahko poljubnih širin, od 40cm do 100 cm, ki vam jih izdelamo po meri.
Panelna zavesa tudi zelo razgiba prostor in je lep dekorativni dodatek. Njena vloga je izrazito dekorativna, saj ima
čiste linije, ki dajejo prostoru modernejši videz.
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NOTRANJI ROLOJI
Dekorativna senčila, ki ščitijo steklene površine in nadomeščajo zavese!
V vaših prostorih pogosto odpirate okna?
Želite diskretnost, radi pa bi videli, kaj se dogaja v okolici?
Predstavljajo nepogrešljiv notranji dodatek v modernih stanovanjih, saj se uporabljajo tako v dekorativne namene
(namesto zaves), kot za senčenje prostorov.
Poznamo notranje in zunanje roloje, ki jih lahko upravljamo s pomočjo pogonske palice, PVC verižice, vzmeti ali
elektomotorja.
LASTNOSTI ROLO SENČILA
sodobna izvedba
velika izbira materialov
negorljivi in barvno obstojni materiali
več svetlobe v vašem prostoru
ne prepušča UV-žarkov
toplotna izolativnost
možnost motornega pogona – AVTOMATIZACIJA

FORMO montaža na okenski okvir
FORMO rolo je pritrjen na okenski okvir, zato vas formo
sistem ne ovira pri odpiranju. Poleg tega pa nudi tudi
odlično zaščito prostora pred soncem. Notranji rolo
prostoru zagotavlja predvsem senco in zasebnost,
njegova pomembna vloga je tudi estetski videz
prostora.

IMPRESIO montaža na okenski okvir
IMPRESIO senčilo je enako kot FORMO senčilo pritrjeno
na okenski okvir in ima enako omarico. Razlika je samo
v tkanini. Pri IMPRESIO sistemu je vgrajena eclise dvojna
tkanina.
Eclise dvojna tkanina je sestavljena iz transparentnih in
netransparentnih pasov tkanine, ki nam omogočajo
nastavitev propustnosti svetlobe v prostor.
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NOTRANJI ROLOJI montaža na steno ali strop

ROLO BREZ KASETE

upravljanje z verižico

ROLO S KASETO

upravljanje z verižico

SAMONAVIJALNI ROLO

upravljanje na samonavijalno vzmet

ZATEMNILNI NOTRANJI SCREEN

upravljanje z navijalno palico

ECLISE - dvojna tkanina

upravljanje z verižico
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NOTRANJI ROLOJI vsi modeli kaset

ROLO Z POL ODPRTO
OKROGLO KASETO

ROLO S KASETO IN VODILI

ROLO S KVADRATNO KASETO

ROLO Z OKROGLO KASETO

DVOJNI ROLO - DAN NOČ
ROLO S KVADRATNO KASETO
MODEL LUX

Vsebuje dve različni tkanini. Ena je namenjena
dnevnemu senčenju, druga je manj prosojna in je
namenjena zatemnitvi prostora.
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POSEBNA IZVEDBA
Notranji rolo v podometni omarici.

AVTOMATSKO KRMILJENJE ROLOJEV
V vse roloje je možno vstaviti elektromotor. Roloji se krmilijo preko stenskega stikala ali daljinskega upravljalca.

DALJINSKI UPRAVLJALEC ERA P6
Šest kanalni daljinec. Vsak kanal je
programljiv po lastni želji.
Z vsakim kanalom lahko krmilimo
enega ali več rolojev, lahko tudi vse
naenkrat.

STENSKI DALJINSKI UPRAVLJALEC ERA W6
Ima podobne lastnosti kot daljinski
upravljalec ERA P6 samo, da je namenjen
montaži na steno.

PROGRAMSKA URA PLANOTIME
je naprava, ki nam omogoča popolno
avtomatizacijo dvigovanja in spuščanja senčil.
Programirati jo je mogoče za 30 dogodkov na
teden. Ker je to radijska kontrolna naprava, ni
potrebna žična vezava z elektromotorji.
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