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Żaluzje drewniane

Żaluzje pionowe

Żaluzje drewniane / bambusowe

Niezwykle nastrojowe i klimatyczne osłony, które 
komponują się zarówno w nowoczesnych, jak i 
stylowych wnętrzach. Bogata kolorystyka oraz 
eleganckie i estetyczne wykończenia (tj. 
maskownica rynny górnej, drewniane pokrętło, 
zakończenia sznurków) sprawiają, że takie żaluzje 
znajdą uznanie u najbardziej wymagających 
koneserów wyposażenia mieszkań, biur, hoteli. 
Wykonanie żaluzji ze specjalnego gatunku drewna 
(lipa syberyjska) dodatkowo wzmacnia jej atuty 
estetyczne, jak również wytrzymałość na 
otaczające warunki. Żaluzje drewniane dostępne są 
z lamelami o szerokości 25 i 50 mm.

Zaletą żaluzji bambusowej jest niewątpliwie ich 
cieńsza struktura, dzięki czemu po podniesieniu 
żaluzja składa się w znacznie mniejszy pakiet niż 
żaluzje drewniana.

Żaluzje pionowe

To optymalne rozwiązanie do przesłonięcia dużych 
powierzchni, szczególnie w pomieszczeniach biurowych, 
salach konferencyjnych, aulach itp.  Szeroki wachlarz 
kolorystyczny tkanin 127 mm pozwala dobrze 
dopasować żaluzję do istniejącego wystroju, 
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OSŁONY WEWNĘTRZNE

Plisy Classic
Żaluzje plisowane są dostępne w kilkunastu wariantach 
kształtów, dzięki czemu zasłonią prawie każdy typ ramy 
okiennej. To praktycznie jedyne rozwiązanie z przeznaczeniem 
na okna o nietypowych formach tj. trójkąty, półokręgi i okręgi, 
trapezy. Poza tym plisy doskonale sprawdzają się na każdym 
standardowym oknie, dając możliwość zasłonięcia dowolnego 
jego fragmentu, co jest szczególnie cenione przez 
użytkowników. Bogata kolekcja tkanin, która charakteryzuje się 
różnorodnością wzornictwa i kolorystyki, pozwala 
zaprojektować plisę w każdym pomieszczeniu.

Plisy Design

COSIMO - to przejaw rozwoju żaluzji plisowanej, którego 
efektem jest udoskonalony i wzbogacony produkt. Nasze 
zaangażowanie w prace rozwojowe oraz sugestie naszych 
klientów dały efekt w postaci eleganckiego design'u produktu. 
Wprowadzone rozwiązania dają nowe możliwości zastosowania 
plisy. Pro�le Design posiadają kolory anodowane oraz 
drewnopodobne.

Rolety Vegas

Nowoczesny i elegancki system rolet kasetowych, który 
swoją różnorodnością rozwiązań pozwala na praktyczne 
zastosowanie na prawie każdym oknie. System Vegas 
występuje w formie przykręcanej kasety z płaskimi 
prowadnicami (Vegas Classic), jak również dostępny jest w 
formie przyklejanej kasety z przestrzennymi prowadnicami 
(Vegas Pro�l). Stylistyka Vegas to nowoczesne wzornictwo, 
w szczególności kolorystyka drewnopodobna, która jest 
zbliżona do oklein stosowanych w oknach.

Rolety Vegas Mini

Vegas Mini to system roletowy bez kasetki z prowadzeniem 
żyłkowym. Jest on najtańszym systemem rolety 
materiałowej do zainstalowania na skrzydle okiennym. 
Minimalny koszt nie wyklucza jednak wielu korzyści. W 
przeciwieństwie do znanych rozwiązań konkurencyjnych, 
żyłki rolety prowadzone są pod tkaniną, a nie obok niej. 
Dzięki temu, wyeliminowane zostało ryzyko zahaczenia o 
nie ręką przy otwieraniu okna, sama roleta zaś nie haczy o 
klamkę okna. Dzięki lekkiej konstrukcji doskonale 
prezentuje się na każdym oknie. System przeznaczony jest 
do montażu na skrzydle okiennym lub jego wnęce. 
Specjalne wieszaki mocujące pozwalają na bezinwazyjny 
montaż rolety Vegas Mini na oknie. Specjalne mocowanie 
dolne żyłek rolety pozwala na regulację ich naprężenia

Rolety Maxi

To klasyczna forma osłony przeciwsłonecznej, a 
zarazem element dekoracyjny. Rolety 
wolnowiszące mogą być montowane na 
zewnątrz wnęki okiennej (nad oknem lub do 
su�tu) lub we wnęce. Doskonale nadają się do 
zasłaniania większych powierzchni, np. całej 
wnęki okiennej.
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Rolety Dzień - Noc

Najnowsza propozycja w grupie rolet tekstylnych. Największą zaletą funkcjonalną i zarazem dekoracyjną 
rolety jest możliwość przewijania tkaniny i uzyskania efektu tzw. "dzień - noc". Tym samym, dzięki 
zastosowanemu systemowi oraz specjalnym tkaninom (składającym się z pasów poziomych 
transparentnych oraz zaciemniających) otrzymujemy wyjątkowe rozwiązanie spośród dotychczas 
stosowanych w roletach. Roleta Dzień -  Noc stworzy niepowtarzalny design wnętrza, w którym zostanie 
zainstalowana.


