
 

Producent osłon okiennych 



Praktyczny Poradnik 

Żaluzje i plisy 



Rynek osłon wewnętrznych jest bardzo szeroki.  
Od żaluzji poziomych aluminiowych, poprzez drewniane, rolety 

materiałowe (w bardzo szerokiej gamie systemów i odmian)  
aż do zyskujących w ostatnim czasie coraz większą popularność plis  

i paneli japońskich. Wybór odpowiedniego produktu nie jest więc łatwy. 
Jeżeli chcemy być zadowoleni z użytkowania wybranego produktu  

wybór ten powinien być poprzedzony analizą dostępnych rozwiązań  
i dobrze dopasowany nie tylko kolorystycznie,  

ale również pod kątem funkcjonalności i możliwości montażowych. 
 

Zachęcamy więc Państwa do przeczytania drugiej części poradnika 
dotyczącego osłon wewnętrznych, która opisuje żaluzje i plisy.   

 
Mamy nadzieję, że dzięki niemu dokonają Państwo właściwego wyboru.  

 



Żaluzje poziome – występują w wersji aluminiowej i drewnianej w różnej 
szerokości taśmy od 16 do 50 mm. Jeżeli chodzi o osłony wewnętrzne, 
żaluzje poziome jako jedyne mają możliwość płynnej regulacji stopnia 
natężenia światła wpuszczanego do środka pomieszczenia, poprzez płynną 
regulację kąta nachylenia listew. Dodatkowo żaluzje możemy całkowicie 
podnieść. Mogą być montowane na ramie okiennej (w sposób trwały bądź 
bezinwazyjny) lub na ścianie (wtedy zakrywają całą wnękę). Wybór 
szerokości piórek zwykle idzie w parze z wielkością żaluzji. Dużą zaletą 
żaluzji poziomych jest stosunkowo łatwy pomiar i montaż.  



Żaluzje drewniane (25 i 50 mm) 

Dokonując wyboru żaluzji poziomej drewnianej, należy pamiętać,  

że żaluzja taka po podniesieniu zajmuje około 20% jej wysokości.  

W przypadku montażu do ściany w celu zasłonięcia wnęki należy więc 

zamontować ją odpowiednio wyżej, tak aby po podniesieniu można było 

otworzyć okno.  



W przypadku montażu żaluzji drewnianej na ramie okiennej, żaluzja taka 

zwykle jest cały czas opuszczona i regulujemy tylko otwarcie listew. Listwy 

żaluzji drewnianej mogą ulegać zdeformowaniu w zależności od miejsca w 

którym żaluzja jest użytkowana. Sytuacja taka jest najczęściej spotykana w 

pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności  

(łazienka, kuchnia) oraz tam gdzie następują duże  

wahania temperatury (ogrody zimowe).  

Jeżeli chcemy zasłonić dużą powierzchnię, piórka  

o szerokości 50 mm będą najlepszym wyborem.  

Żaluzje drewniane można wyposażyć w sterowanie  

                                                                    elektryczne. 



Żaluzje aluminiowe (16, 25 i 50 mm) 

Żaluzje aluminiowe straciły w ostatnim czasie na atrakcyjności w związku  

z pojawieniem się alternatywy w postaci rolet materiałowych. Warto 

jednak zwrócić uwagę, że dostępne obecnie na rynku żaluzje różnią się 

znacząco od systemów spotykanych w latach 90-siątych. Idea działania  

i funkcjonalność jest taka sama ale budowa, możliwości montażowe  

i kultura pracy poprawiły się znacząco.  



Żaluzje poziome aluminiowe można dzisiaj kupić w praktycznie każdym 

kolorze, również drewnopodobnym. Zaletą żaluzji aluminiowej,  

oprócz niedoścignionej dotąd przez żadna inną osłonę wewnętrzną 

funkcjonalności, jest niewielki pakiet listew przy całkowitym podniesieniu 

jak również atrakcyjna cena niezależnie od koloru.  

Mogą zostać wyposażone w sterowanie  

elektryczne. Coraz większą  

popularność zdobywają żaluzje  

o szerokości listew 50 mm. 



Plisy  

Plisy to materiałowe osłony okienne z charakterystycznie ukształtowanym 

materiałem. Zaletą plis jest możliwość stosowania ich nie tylko do okien w 

kształcie prostokątnym ale również skośnych, owalnych i innych o 

nietypowych kształtach dzięki różnorodności  

modeli. Obsługa może odbywać się za pomocą  

uchwytów lub sznurka, w odróżnieniu od żaluzji  

czy rolet pozwala na zasłonięcie np. tylko  

środkowej części szyby. Materiały o różnej  

strukturze i kolorystyce pozwalają na  

dopasowanie plis do każdego wnętrza.  



Plisy  



Panel Track  

System składa się z szyny prowadzącej oraz mocowanych do niej 

pionowych, przesuwnych pasów tkanin o szerokości od 25 do 150cm . 

Dzięki możliwości dowolnego montowania zasłon: we wnęce okna, na 

ścianie lub suficie, system zasłon panelowych dedykowany jest do 

każdego wnętrza. 

Dekoracyjność paneli i możliwości zastosowania wielu rozwiązań 

kolorystycznych: m.in.: łączenie różnych typów tkanin w tym kolorów  

i wzorów, mogą z powodzeniem zastąpić tradycyjny sposób przesłaniania 

okien. Dostępna w ofercie naszej firmy szeroka gama kolorystyczna 

pozwala na wybór materiału zgodnie z aranżacją wnętrza i pełnioną przez              

             niego funkcją. 



Panele zasłon możemy swobodnie zestawiać kolorystycznie, jak również  

w dowolnym momencie zmienić kolejność miejsca ich zawieszenia  

w systemie, tym samym zyskując dodatkową funkcję aranżacyjną. 

Dzięki możliwości wykonania nadruku na panelach można uzyskać 

niepowtarzalny i wyróżniający się efekt nowoczesności. 



Żaluzje pionowe 

Najczęściej stosowane w biurach, budynkach  użyteczności publicznej  

ale i coraz częściej w budynkach mieszkalnych. Oferujemy pasy  

o szerokości 127 mm lub 89 mm przy PCV tylko 89 mm, które szczególnie 

polecane są do pomieszczeń o dużej wilgotności. Pozwalają na zasłonięcie 

dużych powierzchni jak np. witryny, przeszklenia itp. Istnieje możliwość 

wykonania dowolnego nadruku na lamelach z materiału co pozwala to na 

spersonalizowanie wyrobu nadając mu indywidualny charakter. 

Montowane mogą być do wnęki,  

na ścianie do sufitu lub skośnie  

na poddaszach. 

 


