
Venetian blinds / Vertical blinds
products catalogue

Żaluzje poziome / Żaluzje pionowe
katalog produktów



Żaluzja pozioma aluminiowa 50 mm
50 mm aluminium venetian blinds



żaluzje poziome / żaluzje pionowe
Venetian blinds / Vertical blinds 

Żaluzja pozioma aluminiowa 16 mm
16 mm aluminium venetian blinds

Żaluzja pozioma aluminiowa 25 mm
25 mm aluminium venetian blinds

Żaluzja pozioma aluminiowa 50 mm
50 mm aluminium venetian blinds

Żaluzja pozioma aluminiowa – drewnopodobna 25 mm, 50 mm
25 mm, 50 mm aluminium – wood effect venetian blinds

Żaluzja pozioma Venus 16 mm, 25 mm
16 mm, 25 mm Venus venetian blinds

Żaluzja pozioma Venus Standard 16 mm, 25 mm
16 mm, 25 mm Venus Standard venetian blinds

Żaluzja pozioma Venus bambus 25 mm
25 mm Venus bamboo venetian blinds

Żaluzja pozioma drewniana 25 mm, 50 mm
25 mm, 50 mm wood venetian blinds

Żaluzja pozioma Retro
Retro venetian blinds

Żaluzja pionowa
Vertical blinds

 
 

4
 

5
 

8

9

12

13

16

17

20

21

Spis treści
contents



Żaluzja pozioma aluminiowa 16 mm
16 mm aluminium venetian blinds

1.

4

2.

3.

1. wspornik rynny dolnej 
bottom rail bracket

2. przekładnia i hamulec  
tilter and cord lock

3. prowadzenie żyłkowe 
side guide

System min. szerokość 
min. width [mm]

maks. szerokość
 max width [mm]

maks. wysokość 
 max height [mm]

maks. powierzchnia  
max surface [m2]

19 × 20 260 1600 2200 3,52

25 × 25 260* 2000* 2200* 4,40*

Przeznaczenie
Application

okna, witryny, wnęki
windows, shop windows, recesses

* W zależności od rodzaju sterowania.
   Depending on the type of control.

Charakterystyka: 

•	 Precyzyjna regulacja ilości światła przenikającego 
do wnętrza, bez konieczności podnoszenia żaluzji

•	 Szeroka gama kolorów umożliwia idealne dobranie żaluzji 
do aranżacji

•	 Lekka konstrukcja (taśma o szerokości 16 mm, mała rynna) 
sprawia, że żaluzja doskonale nadaje się do niedużych 
pomieszczeń

•	 Ochrona wnętrza przed nagrzaniem oraz działaniem 
promieni UV 

•	 Wysoka jakość zastosowanych materiałów gwarantuje 
długotrwałe, bezproblemowe użytkowanie produktu

•	 Możliwe zastosowanie prowadzenia żyłkowego, które 
gwarantuje lekkie i stabilne  sterowanie produktem 
zamontowanym m.in. w oknach uchylnych

Description: 

•	 Precise control over the amount of light entering the room 
without the necessity of pulling up the blinds

•	 Wide range of colours makes it possible to integrate the blind 
into any interior design

•	 Light weight structure (16 mm slat, compact rail) ensures 
that the blind perfectly fits small rooms

•	 Protection against heat and the UV rays

•	 High quality of applied materials guarantees long lasting 
usage, smooth operation of the product

•	 Possibility of applying side guide, which ensures smooth 
running action of the product mounted, inter alia, in pivoting 
windows



Żaluzja pozioma aluminiowa 25 mm
25 mm aluminium venetian blinds
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3. 4.

Description: 

•	 Precise control over the amount of light entering the room 
without the necessity of pulling up the blinds

•	 Wide range of colours makes it possible to integrate the blind 
into any interior design 

•	 Possibility of applying side guide, which ensures smooth running 
action of the product mounted, inter alia, in pivoting windows

•	 Comfortable blackout of the interior thanks to invisible holes 
in the blind slats – Light Less system

•	 High quality of applied materials guarantees easy and long 
lasting usage of the product

•	 Protection against heat and the UV rays

2.

Charakterystyka: 

•	 Precyzyjna regulacja ilości światła przenikającego 
do wnętrza, bez konieczności podnoszenia żaluzji

•	 Szeroka gama kolorów umożliwia idealne dobranie żaluzji 
do aranżacji

•	 Możliwe zastosowanie prowadzenia żyłkowego, które 
gwarantuje lekkie i stabilne  sterowanie produktem 
zamontowanym m.in. w oknach uchylnych

•	 Komfortowe wyciemnienie wnętrza przy zastosowaniu 
taśmy o niewidocznych otworach – system Light Less

•	 Wysoka jakość zastosowanych materiałów gwarantuje 
długotrwałe, bezproblemowe użytkowanie produktu

•	 Ochrona wnętrza przed nagrzaniem oraz działaniem 
promieni UV

1. sterowanie żaluzją przy 
pomocy łańcuszka – system 
monocommando 
ball chain operating – 
monocommando system

2. prowadzenie żyłkowe  
side guide 

3. sterowanie ręczne – korba 
manual control – crank

4. mechanizm korbowy  
oraz rynna górna 
crank operated mechanism 
and headrail

System min. szerokość 
min. width [mm]

maks. szerokość
 max width [mm]

maks. wysokość 
 max height [mm]

maks. powierzchnia  
max surface [m2]

25 × 25 260* 2400* 2400* 5,76*

Przeznaczenie
Application

okna, witryny, wnęki, ścianki działowe
windows, shop windows, recesses, partition walls

* W zależności od rodzaju sterowania.
   Depending on the type of control.

1.



Żaluzja pozioma aluminiowa 50 mm
50 mm aluminium venetian blinds





Żaluzja pozioma aluminiowa 50 mm
50 mm aluminium venetian blinds

1.
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2.

Charakterystyka: 

•	 Precyzyjna regulacja ilości światła przenikającego 
do wnętrza, bez konieczności podnoszenia żaluzji

•	 Połączenie taśmy aluminiowej z drewnianymi elementami 
wykończeniowymi oraz szeroki wybór detali, daje 
nieograniczone możliwości aranżacyjne

•	 Zastosowanie taśmy perforowanej, delikatnie 
rozpraszającej światło, stanowi idealne rozwiązanie         
do pomieszczeń biurowych

•	 Lamele o szerokości 50 mm dostępne w bogatej 
kolorystyce RAL

•	 Wysoka jakość zastosowanych materiałów gwarantuje 
długotrwałe, komfortowe użytkowanie produktu

•	 Ochrona wnętrza przed nagrzaniem oraz działaniem 
promieni UV

Description: 

•	 Precise control over the amount of light entering the room 
without the necessity of pulling up the blinds

•	 Combination of aluminium slats with wooden finishing details 
and a wide choice of details makes it possible to personalize 
the blinds and offers unlimited arrangements solutions

•	 Application of perforated slats, slightly diffusing light, is a 
perfect solution for office rooms

•	 50 mm slats available in great colour choice RAL

•	 High quality of applied materials guarantees comfortable and 
long lasting usage of the product

•	 Protection against heat and the UV rays

1. łańcuszek sterujący  
w systemie monocommando 
operating ball chain 
in monocommando system  

2. drabinka taśmowa, lamele 
50 mm perforowane  
ladder tape, 50 mm  
perforated slats

3. sterowanie korbowe 
shaft-operated system

3.

System min. szerokość 
min. width [mm]

maks. szerokość
 max width [mm]

maks. wysokość 
 max height [mm]

maks. powierzchnia  
max surface [m2]

51 x 57 400* 3600* 4000* 14,40*

Przeznaczenie
Application

okna, duże powierzchnie przeszklone, wnęki, ścianki działowe
windows, large glass walls, recesses, partition walls

* W zależności od rodzaju sterowania.
   Depending on the type of control.



Żaluzja pozioma aluminiowa – drewnopodobna 25 mm, 50 mm
25 mm, 50 mm aluminium – wood effect venetian blinds
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Charakterystyka: 

•	 Precyzyjna regulacja ilości światła przenikającego 
do wnętrza, bez konieczności podnoszenia żaluzji

•	 Ochrona wnętrza przed nagrzaniem oraz działaniem 
promieni UV

•	 Taśma aluminiowa imitująca fakturę naturalnego drewna 

•	 Dopasowana kolorystyka detali oraz drewniane elementy 
wykończeniowe nadające żaluzji ekskluzywny charakter 
(maskownica, obciążnik sznurka, pokrętło, listwa dolna) 

•	 Wysoka jakość zastosowanych materiałów gwarantuje 
długotrwałe, bezproblemowe użytkowanie produktu

Description: 

•	 Precise control over the amount of light entering the room 
without the necessity of pulling up the blinds

•	 Protection of the interior against heat and the UV rays

•	 Aluminium slats imitating the texture of timbers

•	 Matching colours of components and wooden finishing details 
which give the blind style and elegance (rail valance, cord 
weight, wand, bottom bar)

•	 High quality of applied materials guarantees easy and long 
lasting usage of the product

2. 3. 4.

System min. szerokość 
min. width [mm]

maks. szerokość
 max width [mm]

maks. wysokość 
 max height [mm]

maks. powierzchnia  
max surface [m2]

25 x 25 260* 2400* 2400* 5,76*

51 x 57 400* 3600* 4000* 14,40*

Przeznaczenie
Application

okna, witryny, wnęki, ścianki działowe
windows, shop windows, recesses, partition walls

* W zależności od rodzaju sterowania.
   Depending on the type of control.

1. drewniana maskownica 
rynny górnej 
wooden headrail valance

2. sterowanie – pokrętło i sznurek 
control – wand and cord

3. lamele drewnopodobne   
wood effect slats

4. prowadzenie żyłkowe, 
drewniana listwa dolna 
 side guide, wooden bottom bar

1.



Żaluzja pozioma Venus Light Less
Venus Light Less venetian blinds





Żaluzja pozioma Venus 16 mm, 25 mm
16 mm, 25 mm Venus venetian blinds

1.
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2.

Charakterystyka: 

•	 Lekkie sterowanie żaluzji przy pomocy łańcuszka 
koralikowego

•	 Niezawodny mechanizm samohamujący

•	 Możliwość szerokiego, bezproblemowego otwarcia okna 
zapewnia płaska konstrukcja rynny górnej

•	 Standardowe wyposażenie w prowadzenie żyłkowe

•	 Idealne dopasowanie kolorów systemu i stolarki okiennej, 
dzięki bogatej kolorystyce RAL i okleinom imitującym 
naturalne drewno

•	 Komfortowe wyciemnienie wnętrza przy zastosowaniu 
taśmy o niewidocznych otworach – system Light Less

•	 Ukryty system mocowania, zabezpiecza mechanizm żaluzji 
przed uszkodzeniem oraz ułatwia konserwację

•	 Zastosowanie aluminiowej rynny górnej, pozwala 
montować żaluzję w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności

Description: 

•	 Smooth running action of the blind ensured by application 
of an operating ball chain

•	 Reliable self-locking mechanism

•	 Flat structure of a headrail allows to easily open the window 
wide

•	 Equipped with a side guide

•	 Available in a wide range of colours RAL and wood effect 
veneers which ensure the blind perfectly matches your window 
frames

•	 Comfortable blackout of the interior thanks to invisible holes 
in the blind slats – Light Less system

•	 Hidden fastening system protects the mechanism against 
damage and makes it easier to preserve

•	 Choosing aluminium headrail allows to fit the blind in rooms 
with increased moisture

System min. szerokość 
min. width [mm]

maks. szerokość
 max width [mm]

maks. wysokość 
 max height [mm]

maks. powierzchnia  
max surface [m2]

Venus 16 mm 330 2000 2200 4,40

Venus 25 mm 330 2000 2200 4,40

Przeznaczenie
Application

okna, witryny
windows, shop windows

3.

4.

1. rynna górna w kolorze silver 
headrail in silver colour

2. taśma aluminiowa 25 mm Light Less  
aluminium slat 25 mm Light Less 

3. prowadzenie żyłkowe  
side guide

4. sterowanie łańcuszkiem 
chain control



Żaluzja pozioma Venus Standard 16 mm, 25 mm
16 mm, 25 mm Venus Standard venetian blinds
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Charakterystyka: 

•	 Sterowanie tradycyjne – pokrętło i sznurek

•	 Możliwość szerokiego, bezproblemowego otwarcia okna 
zapewnia płaska konstrukcja rynny górnej

•	 Idealne dopasowanie kolorów systemu i stolarki okiennej, 
dzięki bogatej kolorystyce RAL i okleinom imitującym 
naturalne drewno

•	 Komfortowe wyciemnienie wnętrza przy zastosowaniu 
taśmy o niewidocznych otworach – system Venus Standard 
Light Less

•	 Zastosowanie aluminiowej rynny górnej, pozwala 
montować żaluzję w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności

•	 Ukryty system mocowania, zabezpiecza mechanizm żaluzji 
przed uszkodzeniem oraz ułatwia konserwację

•	 Standardowe wyposażenie w prowadzenie żyłkowe

Description: 

•	 Traditional operating – wand and cord

•	 Flat structure of headrail allows to easily open the window 
wide

•	 Available in a wide range of colours RAL and wood effect 
veneers which ensure the blind perfectly matches your window 
frames

•	 Comfortable blackout of the interior thanks to invisible holes 
in the blind slats – Venus Standard Light Less system

•	 Choosing aluminium headrail allows to fit the blind in rooms 
with increased moisture

•	 Hidden fastening system protects the blind mechanism against 
damage and makes it easier to preserve

•	 Equipped with a side guide

1. 2. 3.

1. sterowanie – pokrętło i sznurek 
control – wand and cord

2. taśma aluminiowa i prowadzenie 
żyłkowe 
aluminium slat and rod guide

3. przekładnia Cardana, hamulec 
tilter with Cardan joint and lock

System min. szerokość 
min. width [mm]

maks. szerokość
 max width [mm]

maks. wysokość 
 max height [mm]

maks. powierzchnia  
max surface [m2]

Venus Standard 16 mm 260 2000 2200 4,40

Venus Standard 25 mm 260 2000 2200 4,40

Przeznaczenie
Application

okna, witryny
windows, shop windows



Żaluzja pozioma drewniana 50 mm
50 mm wood venetian blinds





Żaluzja pozioma Venus bambus 25 mm
25 mm Venus bamboo venetian blinds

1.
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2.

Charakterystyka: 

•	 Precyzyjna regulacja ilości światła przenikającego do 
wnętrza przy pomocy sterowania ręcznego

•	  Zastosowane materiały naturalne – listwy z bambusa oraz 
dopasowane elementy wykończeniowe nadadzą wnętrzu 
niepowtarzalny klimat

•	 Wysoka jakość zastosowanych materiałów gwarantuje 
długotrwałe, komfortowe użytkowanie produktu

•	 Lekkie sterowanie żaluzji przy pomocy łańcuszka 
koralikowego

•	 Niezawodny mechanizm samohamujący

•	 Możliwość szerokiego, bezproblemowego otwarcia okna 
zapewnia płaska konstrukcja rynny górnej

•	 Standardowe wyposażenie w prowadzenie żyłkowe

•	 Ukryty system mocowania, zabezpiecza mechanizm żaluzji 
przed uszkodzeniem oraz ułatwia konserwację

Description: 

•	 Precise control over the amount of light entering the room 
with the use of manual control

•	 Applied materials – bamboo or exotic wood slats (basswood) 
together with matching finishing details will give your room a 
unique atmosphere

•	 High quality of applied materials guarantees comfortable and 
long lasting usage of the product

•	 Smooth running action of the blind ensured by application 
of an operating ball chain

•	 Reliable self-locking mechanism

•	 Flat structure of a headrail allows to easily open the window 
wide

•	 Equipped with a side guide

•	 Hidden fastening system protects the mechanism against 
damage and makes it easier to preserve

System min. szerokość 
min. width [mm]

maks. szerokość
 max width [mm]

maks. wysokość 
 max height [mm]

maks. powierzchnia  
max surface [m2]

Venus 260 1600 2000 3,20

Przeznaczenie
Application

okna, witryny
windows, shop windows

Bambus jest produktem naturalnym, w związku z czym istnieje możliwość minimalnych zmian w odcieniach kolorów oraz w wygięciach listew. 
Please note that bamboo is natural material and that is why minor colour and shape variations might occur from one batch of slats to another.

1. rynna górna 
headrail

2. listwy bambusowe 
bamboo slats

3. rynna dolna 
bottom rail

4. prowadzenie żyłkowe 
rod guide

3.

4.



Żaluzja pozioma drewniana 25 mm, 50 mm
25 mm, 50 mm wood venetian blinds
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Charakterystyka: 

•	 Precyzyjna regulacja ilości światła przenikającego 
do wnętrza, bez konieczności podnoszenia żaluzji

•	 Zastosowane materiały naturalne – listwy z egzotycznego 
drewna (abachi, basswood) oraz dopasowane elementy 
wykończeniowe, nadadzą wnętrzu niepowtarzalny klimat

•	 System monocommando – sterowanie żaluzją przy 
pomocy łańcuszka (zamykanie, otwieranie, podnoszenie 
oraz opuszczanie lamel)

•	 Wysoka jakość zastosowanych materiałów gwarantuje 
długotrwałe, komfortowe użytkowanie produktu

Description: 

•	 Precise control over the amount of light entering the room 
without the necessity of pulling up the blinds

•	 Applied natural materials – exotic wood slats (abachi, 
basswood) and matching finishing components give the 
interior a unique atmosphere

•	 Monocommando system – operating the blind with a ball 
chain (opening and closing, lowering and raising the slats)

•	 High quality of applied materials guarantees comfortable and 
long lasting usage of the product

2. 3. 4.

1. drewniane końcówki sznurka  
wooden cord tassels

2. drewniana maskownica 
rynny górnej 25 mm 
wooden headrail valance 25 mm

3. drewniana maskownica 
rynny górnej 50 mm 
wooden headrail valance 50 mm

4. drewniana listwa dolna 25 mm 
wooden bottom bar 25 mm

System min. szerokość
min. width [mm]

maks. szerokość
 max width [mm]

maks. wysokość
 max height [mm]

maks. powierzchnia
max surface [m2]

25 mm 300* 2400* 2600* 6,24*

50 mm 450* 3000* 4000* 12,00*

Przeznaczenie
Application

okna, duże powierzchnie przeszklone, wnęki, ścianki działowe
windows, large glass walls, recesses, partition walls

* W zależności od rodzaju sterowania.
 Depending on the type of control.
   

   Drewno jest produktem naturalnym, w związku z czym istnieje możliwość minimalnych zmian w odcieniach kolorów oraz w wygięciach listew. 
 Please note that wood is natural material and that is why minor colour and shape variations might occur from one batch of slats to another.

1.



Żaluzja pozioma drewniana 50 mm
50 mm wood venetian blinds





Żaluzja pozioma Retro
Retro venetian blinds

1.
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2.

Charakterystyka: 

•	 Regulacja poziomu przenikania światła przy pomocy 
sterowania ręcznego (sznurek)

•	 Zastosowany typ mechanizmu oraz stylowe wykończenie 
nawiązuje do żaluzji z początku XX wieku

•	 Materiały naturalne – listwy z egzotycznego drewna 
(abachi, basswood) oraz dopasowane elementy 
wykończeniowe, nadadzą wnętrzu niepowtarzalny klimat

•	 Możliwość wykonania żaluzji w systemie retro z lamelą 
aluminiową   

•	 Wysoka jakość zastosowanych materiałów gwarantuje 
długotrwałe, komfortowe użytkowanie produktu

Description: 

•	 Control over the light which permeates through the blind 
with manual control (cord)

•	 Applied type of mechanism and stylish finishing details 
are derived from those used at the beginning of the twentieth 
century

•	 Natural materials – exotic wood slats (abachi, basswood) 
and matching finishing details provide the interior with 
a unique atmosphere

•	 Possibility of furnishing retro venetian blinds 
with aluminium slats

•	 High quality of applied materials guarantees comfortable 
and long lasting usage of the product 

1. listwa górna 
head bar

2. mechanizm sterujący retro 
retro operating mechanism

3. drabinka taśmowa  
ladder tape

4. sterowanie ręczne  
manual control

3.

4.

System min. szerokość
min. width [mm]

maks. szerokość
 max width [mm]

maks. wysokość
 max height [mm]

maks. powierzchnia
max surface [m2]

Retro 400 2200 2300 5,06

Retro / aluminium 400 2500 2800 7,00

Przeznaczenie
Application

okna, duże powierzchnie przeszklone, wnęki, ścianki działowe
windows, large glass walls, recesses, partition walls

Drewno jest produktem naturalnym, w związku z czym istnieje możliwość minimalnych zmian w odcieniach kolorów oraz w wygięciach listew.
Please note that wood is natural material and that is why minor colour and shape variations might occur from one batch of slats to another. 



Żaluzja pionowa
Vertical blinds
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Charakterystyka: 

•	 Komfortowe dostosowanie światła przenikającego 
do wnętrza poprzez ustawienie kąta odchylenia lamel 
oraz zakresu rozsunięcia żaluzji

•	 Wybór sposobu montażu – naścienny lub sufitowy 

•	 Żaluzje pionowe doskonale sprawdzą się 
w przestrzennych, wysokich pomieszczeniach, 
a także jako element dzielący wnętrze

•	 Atrakcyjna kolekcja tkanin i lamel PCV, pozwala 
dobrać żaluzję do pomieszczenia w zależności od jego 
przeznaczenia – sala konferencyjna, biuro, mieszkanie

•	 Możliwość zastosowania żaluzji we wnętrzach ze skosami 
oraz z pionowymi lub poziomymi kształtami łukowymi

Description: 

•	 Comfortable control of the amount of light which comes 
into the room via tilting and parting the louvers

•	 Two alternative mounting methods – on a wall or ceiling

•	 Vertical blinds work perfectly well for spacious, high rooms, 
and as a partition screen

•	 Great selection of fabrics and PVC louvers allows to fit the 
blind into any room depending on its purpose – a conference 
room, your office or your home

•	 Possibility of fitting the blinds in rooms with slants and vertical 
or horizontal arches

1.

2. 3.

1. obciążnik lameli, łańcuszek dolny  
slat weight, connecting ball chain

2. szyna górna 
head rail

3. obciążnik sznurka 
pulling cord weight

System min. szerokość 
min. width [mm]

maks. szerokość
 max width [mm]

maks. wysokość 
 max height [mm]

maks. powierzchnia  
max surface [m2]

Żaluzja pionowa / Vertical blinds 300* 5000* 4000* 20,00*

Przeznaczenie
Application

okna, duże powierzchnie przeszklone, wnęki, ścianki działowe
windows, shop windows, recesses, partition walls

* W zależności od rodzaju sterowania i systemu.
   Depending on the type of control and system.

   Maksymalny kąt pochylenia żaluzji pionowej skośnej wynosi dla lamel 89 mm – 50°.; dla lamel 127 mm – 40°
   The maximum angle for slope vertical blind is for louvre 89 mm – 50°; for louvre 127mm – 40°
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legenda

1. Żaluzje poziome są najlepszym spośród wszystkich przesłon wewnętrznych zabezpieczeniem antysolarnym. 

 Of all inside-mount kinds of blinds Venetian blinds make the best solar protection. 

2.  Dzięki zasłoniętym żaluzjom, latem temperatura pomieszczenia jest nawet o 5–7°C niższa niż na zewnątrz, natomiast 
zimą o około 2°C wyższa. 

  Pull the blinds close and the inside temperature in summer is 5–7°C lower than outside while in winter it is about  
2°C higher. 

3.  Żaluzje pionowe z tworzywa sztucznego doskonale nadają się do pomieszczeń o podwyższonym stopniu zapylenia 
i wilgotności, np. łazienek, salonów sprzedaży i pomieszczeń produkcyjnych. 

 PVC vertical blinds are a perfect match for all rooms with elevated levels of dust or humidity such as: bathrooms, 
showrooms or production rooms. 

4.  Unikalne wzory oraz odcienie drewna i bambusa, jakie ułożyła sama natura, a także minimalne odkształcenia lamel, 
które łagodnie rozpraszają przenikające do wnętrza światło, to wyróżniki produktów wykonanych z materiałów 
naturalnych, które pozwolą zaprojektować niebanalne, odznaczające się smakiem i elegancją wnętrze. 

 Unique patterns and wood or bamboo colour, as designed by Nature itself, combined with virtually non-bending slats 
which subtly disperse the light coming into the room, are the characteristics of the products made of natural materials. 
These features help you design a unique, tasteful and elegant interior. 

5. Aby żaluzje utrzymać w czystości, należy je często delikatnie odkurzać miotełką. 

 To keep your blinds clean dust them regularly with a delicate brush.

6.  Sterowanie elektryczne pozwala na komfortowe i bezpieczne operowanie żaluzją pojedynczą i grupami żaluzji oraz 
chroni produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 Electric control makes the operation of a single blind, or all of them, comfortable and safe, at the same time, 
protecting the blinds from mechanical damage.

Obowiązkiem kupującego jest każdorazowe upewnienie się, czy produkt nadaje się do zastosowania w danych warunkach. Nasze produkty podlegają ciągłemu 
rozwojowi, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

The buyer is obliged to ensure if the particular product could be used in the given conditions. Our products are subject to the continuous development, so we reserve 
a right to make modifications without a prior notice.

sterowanie 
elektryczne; 
electric control

montaż 
bezinwazyjny; 
non-invasive 
mounting system

nietypowe
kształty;
unique
non-standard
shapes

sterowanie 
łańcuszkiem; 
chain control

sterowanie
pokrętło i sznurek 
lub sznurek;
control – knob and 
cord or cord control

sterowanie 
sznurkiem
lub łańcuszkiem; 
cord control 
or chain control

sterowanie
korbowe;
crank control

Warto wiedzieć
Did you know?

bezpieczne
uchwyty; 
child safety 
brackets



Żaluzja pozioma aluminiowa 50 mm
50 mm aluminium venetian blinds
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