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Dla tych, co cenią funkcjonalność 
i płynną regulację natężenia światła
For those who appreciate functionality and step-less shading control
Für Liebhaber von Funktionalität und stufenloser Regelung des Lichteinfalls

montowane na lub wewnątrz okna
lamele wykonane z aluminium lakierowanego o szerokośi taśmy 25 mm 
górna i dolna rynna lakierowana w kolorze lameli
sterowanie i podnoszenie żaluzji za pomocą pokrętła i sznurka lub elektrycznie
dodatkowo wyposażone w uchyty dolne zapobiegające odchylaniu się żaluzji

mounted on or inside the window
slats of painted aluminium, 25 mm wide
upper and lower gutter painted the colour of slats
blind controlled and lifted using a rotary handle and rope arrangement or electrically
additional lower clips preventing the blind from swinging down

anbringung am oder im Fenster
lamellen aus lackiertem Aluminium, Rippenbreite 25 mm 
ober- und Unterschiene in der Farbe der Lamellen lackiert
aufziehen/Herunterlassen per Schnur, Lamelleneinstellung mit Drehgriff, wahlweise elektrisch
zusätzlich mit unteren Halterungen ausgestattet, welche ein Flattern der Jalousie verhindern

Maskownica rynny górnej
Strip hiding upper gutterj

Verkleidung der Oberschienej

W wersji do okien dachowych
Roof-light version 

In der Version für Dachfenster 

Końcówka sznurka i pokrętła
Rope end and handles

Schnurende und Drehgriff

ŻALUZJE POZIOME NAWIERZCHNIOWE

.04 SURFACE-MOUNT HORIZONTAL VENETIAN BLINDS HORIZONTAL-DECKJALOUSIE



ŻALUZJE POZIOME 25 MM HIT

25 MM HIT HORIZONTAL VENETIAN BLINDS 25-MM-HORIZONTALALOUSIE HIT .05

Nowoczesność i prostota obsługi
Modern, easy to use
Modernität und Einfachheit in der Bedienung

przeznaczone do okien z szybą zespoloną montowane na zewnątrz do listwy przyszybowej
lamele wykonane z aluminium lakierowanego o szerokości taśmy 25 mm 
górny panel maskujący mechanizm wykonany ze stali  - w kolorze białym lub brązowym
sterowanie i podnoszenie za pomocą jednego mechanizmu łańcuszkowego
dodatkowe prowadzenie boczne za pomocą żyłki

designed for double-glazed windows
assembled externally to the pane holding bar
slats of painted aluminium, 25 mm wide
upper mechanism-hiding panel of steel, white or brown
controlled and lifted using one chain mechanism
additional side guiding by lines

für Fenster mit Kompaktscheiben
anbringung außen an der Fensterleiste
lamellen aus lackiertem Aluminium, 25 mm breit
ummantelung des Mechanismus (oben) aus Stahl, Farbe weiß oder braun
aufziehen/Herunterlassen und Lamelleneinstellung mit einem einzigen Kettenmechanismus
zusätzliche seitliche Leistenführung

Mechanizm
Mechanism

Mechanismus

Wpięcie dolne
Lower clip

Untere Einführung

Wpięcie łańcuszka
Chain clip

Ketteneinführung



Wpięcie łańcuszka
Chain clip

Ketteneinführung

Stworzone do okien z szybą zespoloną
Designed for double-glazed windows
Speziell für Fenster mit Kompaktscheiben entwickelt

przeznaczone do okien z szybą zespoloną montowane na zewnątrz do listwy przyszybowej
lamele wykonane z aluminium lakierowanego
szerokość taśmy 16 mm - pozwala na umieszczenie całej żaluzji w świetle szyby
górny panel maskujący mechanizm wykonany z aluminium - w kolorze białym lub brązowym
sterowanie i podnoszenie za pomocą jednego mechanizmu łańcuszkowego lub elektrycznie
dodatkowe prowadzenie boczne za pomocą żyłki

designed for double-glazed windows
assembled externally to the pane holding bar
slats of painted aluminium
16 mm wide slats allow the whole blind to fit into the pane space
upper mechanism-hiding panel of steel, white or brown
controlled and lifted using one chain mechanism or electrically
additional side guiding by lines

für Fenster mit Kompaktscheiben
anbringung außen an der Fensterleiste
lamellen aus lackiertem Aluminium
die Rippenbreite von 16 mm gestattet die Unterbringung der gesamten Jalousie innerhalb  
des Fensterrahmens
oberes Paneel zur Ummantelung des Mechanismus aus Aluminium, Farbe weiß oder braun
aufziehen/Herunterlassen und Lamelleneinstellung mit einem einzigen Kettenmechanismus oder elektrisch
zusätzliche seitliche Leistenführung 

Mechanizm
Mechanism

Mechanismus 

Wpięcie dolne
 Lower clip

Untere Einführung

ŻALUZJE POZIOME 16 MM ISOLITE

.06 ISOLITE 16 MM VERTICAL BLINDS  16-MM-HORIZONTALJALOUSIE ISOLITE



ŻALUZJE DREWNIANE 50 MM

50 MM WOODEN BLINDS 50-MM-HOLZJALOUSIEN .07

Podkreślają charakter stylowych, 
eleganckich wnętrz i gabinetów
Stylish for elegant interiors and studies
Unterstreichen den Charakter stilvoller, eleganter Inneneinrichtungen

montowane we wnęce lub na ścianie
lamele wykonane z sezonowanego drewna egzotycznego
szerokość lameli 50 mm
sterowanie i podnoszenie żaluzji za pomocą pokrętła i sznurka
możliwość sterowania elektrycznego

installed in the recess or on the wall
slats of seasoned tropical wood
50 mm wide slats
blind control and lifting with a handle/line arrangement
electrical control as an option

anbringung an Fensternische oder Wand
lamellen aus abgelagertem exotischem Holz
rippenbreite 50 mm
aufziehen/Herunterlassen per Schnur, Lamelleneinstellung mit Drehgriff
wahlweise elektrisch bedienbar

Listwa maskująca rynnę
Gutter-hiding board 

Leiste zur Verkleidung der Schiene 

Mechanizm operacyjny
Mechanism

Betriebsmechanismus 

Końcówki sznurków
Line ends

Schnurenden



W harmonii z eleganckimi oknami
Blend with elegant windows
Die harmonische Ergänzung eleganter Fenster

montowane na oknie do listew przyszybowych
lamele wykonane z sezonowanego drewna egzotycznego
szerokość taśmy 25 mm 
sterowanie i podnoszenie żaluzji za pomocą pokrętła i sznurka
możliwość sterowania elektrycznego

fixed to the pane-holding board
Slats of seasoned tropical wood
25 mm wide slats 
blind control and lifting with a handle/line arrangement
electrical control as an option

anbringung an der Fensterleiste
lamellen aus abgelagertem exotischem Holz
rippenbreite 25 mm
aufziehen/Herunterlassen per Schnur, Lamelleneinstellung mit Drehgriff
wahlweise elektrisch bedienbar

Mechanizm z listwą maskującą rynnę
Gutter hidden by a wooden board 

Mechanismus mit Leiste zur Verkleidung der Schiene

ŻALUZJE DREWNIANE 25 MM

.08 25 MM WOODEN VENETIAN BLINDS 25-MM-HOLZJALOUSIEN

Końcówka sznurka
Rope end

Schnurende

Rynna górna, mechanizm
Upper gutter, mechanism

Oberschiene, Mechanismus



Tam gdzie muszą spotykać się ludzie
For where people have to meet
Wo sich Menschen treffen müssen

stosowane najczęściej w biurach, bankach, urzędach a także w mieszkaniach
montowane do sufitu lub ściany
wrtikale z wolnowiszącymi lamelami wykonane są z tkanin, PVC,  aluminium lub  drewna
rynna górna aluminiowa lakierowana proszkowo
obracanie lameli oraz rozsuwanie i zasuwanie żaluzji za pomocą mechanizmu 
łańcuszkowo - sznurkowego lub elektrycznie

most frequently used in offices, banks, public buildings but also in apartments
ceiling-/wall-mounted
vertical blinds with free-hanging slats made of fabric, PVC, aluminium or wood
upper gutter of spray-painted aluminium
slat turning, blind parting and pulling using a chain/rope mechanism or electrically

werden zumeist in Büros, Banken, Ämtern, aber auch in Wohnungen benutzt
anbringung an Decke oder Wand
frei hängende Lamellen
obere Führungsschiene aus lackiertem Aluminium mit Pulveranstrich
drehung und Verschiebung der Lamellen mechanisch per Kette und Schnur oder elektrisch

Mechanizm
Mechanism

Mechanismus 

Obciążnik z wpięciem bocznym
Weight with the side clip

Gewicht mit seitlicher Einführung

ŻALUZJE PIONOWE 

VERTICAL BLINDS VERTIKALJALOUSIEN .09



Belka dolna, łańcuszek
Lower bar, chain

Unterstrebe, Kette

Mechanizm
Mechanism

Mechanismus

przeznaczona do miejsc gdzie należy zasłonić większą powierzchnie
montowana bezpośrednio nad oknem do nadproża, sufitu lub we wnęce
podnoszenie i opuszczanie rolety za pomocą łańcuszka, możliwość zatrzymania rolety w każdej pozycji
system dostosowany do różnych typów tkanin
może występować w wersji wolnowiszącej lub z prowadzniem bocznym żyłkowym

designed for shading larger areas
mounted directly to the window head, ceiling or inside a recess
blind rolled up or pulled down by a chain, can be stopped in any position
system tailored to different fabrics
free-hanging or with side guiding lines
manual control

für Orte bestimmt, an denen eine größere Fläche beschattet werden soll
wird direkt über dem Fenster am Fenstersturz, an der Zimmerdecke oder der Fensternische angebracht 
da Rolle kann mit der Kette herauf- und herunter gezogen und in jeder beliebigen Position angehalten 
werden 
dieses System wird für verschiedene Arten von Geweben verwendet
als frei hängende Version oder mit seitlicher Führungsleiste erhältlich
kann auch mit der Hand bewegt werden

Prosto i dekoracyjnie
Simply and decorative
Einfach und dekorativ

ROLETA TEKSTYLNA ŁAŃCUSZKOWA

.10 FABRIC CHAIN ROLLER BLIND STOFF-KETTENROLLO



Dla tych co lubią sprężynki
For those who like spring
Wer es mit Feder mag

Montowana w oknie dachowym
Installed in a roof light

In Dachfenster eingebaut 

Uchwyt dolny
Lower mounting

Griff unten

zastosowanie jak w rolecie tekstylnej łańcuszkowej
wyposażona w sprężyne, która pozwala na płynne zwijanie rolety oraz zatrzymanie 
w dowolnym miejscu
roleta matieriałowa wolnowisząca
mocowana w świetle szyby lub na ramie okiennej
system blokowania rolety na oknie za pomocą haczyków
możliwość zastosowania w oknie dachowym

applications as for a chain-controlled fabric roller blinds
equipped with a spring allowing the blind to be rolled up smoothly and stopped in 
any position
a free hanging fabric roller blind
installed in the glazed space or on the window frame
roller locked to the window using hooks
can be used on a roof light

anwendung wie das Stoff-Kettenrollo
mit Feder, welche das selbstständige zügige Aufrollen des Rollos und Anhalten in 
beliebiger Position ermöglicht.
frei hängende Stoffrolle
wird direkt an der Scheibe oder am Fensterrahmen befestigt
rolloblockade am Fenster durch Haken
kann auch für Dachfenster eingesetzt werden

ROLETA TEKSTYLNA SPRĘŻYNOWA

FABRIC-SPRING FABRIC ROLLER BLIND STOFF-FEDERROLLO .11



Ładnie obudowana
Exquisite casing
Hübsche Verkleidung

dostosowana specjalnie do okien z szybami zespolonymi
prowadnice boczne oraz kaseta w kolorze białym brązowym lub strukturach drewna
kaseta i prowadnice wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo lub 
powlekanego - w przypadku struktur drewnopodobnych
sterowanie łańcuszkiem umożliwia ustawienie rolety w dowolnej pozycji
produkowane w wersji stilo okienne i drzwiowe

designed for double-glazed windows
exquisite casing
side guiding rails and cassette: white, brown or wood texture
cassette and guiding rails of aluminium, spray-painted or with a wood-texture coating
chain control allows the blind to be placed in any position
window and door stilo versions available

speziell für Kompaktfenster
seitliche Führungsschienen und Kassette in weiß, braun oder Holzmaserung
kassette und Führungsschienen aus lackiertem Aluminium mit Pulveranstrich oder 
beschichtung (für holzähnliche Struktur)
die Kettenbedienung ermöglicht jede beliebige Einstellung
version Stilo für Fenster und Türen

Obciążnik  łańcuszka
Chain weight

Kettenbeschwerer

Mechanizm
Mechanism

Mechanismus

ROLETA TEKSTYLNA STILO

.12 STILO FABRIC ROLLER BLIND STOFFROLLO STILO



ROLETA TEKSTYLNA STILO MINI

STILO MINI FABRIC ROLLER BLIND STOFF-ROLLO STILO MINI .13

Małe jest piękne
Small is beautiful!
Klein, aber fein

Mechanizm
Mechanism

Mechanismus 

Naciąg żyłki
Line tensioning

Leistenaufzug

stanowi tańszą alternatywę do systemu Stilo
przeznaczona do montażu na skrzydle okiennym
niewielka średnica rury nawojowej daje wrażenie lekkości systemu
ster łańcuszkiem umożliwia ustawienie zasłon w dogodnej pozycji
prowadzenie rolety - boczne żyłkowej
możliwość montażu bezinwazyjnego

the budget alternative to the Stilo system
designed for mounting on a window sash
small diameter of the roller tube gives the system a lightweight appearance
chain control allows the blind to be stopped in the desired position
blind guided by side lines
can be installed without drilling

die billigere Alternative zu Stilo
befestigung am Fensterflügel
die dünne Wickelrolle gibt dem System den Anschein von Leichtigkeit
mithilfe der Kettenbedienung kann die Abschirmung in einer beliebigen Position 
eingestellt werden
rolloführung durch seitliche Führungsleisten
kann ohne Beschädigung des Fensters (d.h. ohne Bohrungen u.ä.) angebracht 
werden



Fantastycznie komponuje się z oknem
Beautiful harmony with the window
Passt sich dem Fenster phantasievoll an

Obudowa
Casing

Verkleidung

Uchwyt
Handle

Griff

ROLETA FANTAZJA DO OKIEN DACHOWYCH

.14 FANTAZJA ROOF-LIGHT ROLLER BLIND ROLLO FÜR DACHFENSTER FANTAZJA

nadaje się do każdego okna typu : Velux, fakro, Roto, Okpol
posiada kasetę maskująca wałek oraz prowadnice boczne
prowadnice boczne skuteznie zapobiegają przedostawaniu się światła
zastosowany mechanizm pozwala zachować płynność regulacji przy odsłanianiu i zasłanianiu

suitable for any Velux, Fakro, Roto, Okpol window 
a cassette hiding the roller, side guiding rails
side guiding rails effectively block light
mechanism ensures step-less control of rolling up/pulling down 

eignet sich für alle Fenster der Typen Velux, Fakro, Roto und Okpol
mit Kassette, welche die Rolle verbirgt, und seitlichen Führungsschienen
die seitlichen Führungsschienen verhindern jegliches Eindringen von Licht
dank des verwendeten Mechanismus kann das Fenster stufenlos bis zu jedem beliebigen Punkt 
geöffnet oder geschlossen werden



Specjalny Design
Innovative design
Besonderes Design

dostosowana specjalnie do okien z szybami zespolonymi
kaseta i prowadnice wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo 
w kolorze białym lub brązowym
sterowanie łańcuszkiem umożliwia ustawienie rolety w dowolnej pozycji

designed especially for double-glazed windows
cassette and guiding rails of aluminium spray-painted white or brown colour
chain control allows the blind to be stopped in any position

findet besonders für Kompaktfenster Verwendung
kassette und Führungsschienen aus lackiertem Aluminium mit weißem oder braunem 
pulveranstrich 
die Kettenbedienung ermöglicht das Anhalten des Rollos in jeder beliebigen Position

ROLETA TEKSTYLNA ROLETTE

ROLETTE FABRIC ROLLER BLIND STOFFROLLO ROLETTE .15

Wpięcie łańcuszka, prowadnica
Chain connection, guide

Ketteneinführung, Führungsleiste

Kaseta, mechanizm operacyjny
Cassette, control mechanism

Kassette, Betriebsmechanismus



Prawdopodobnie najlepsze rozwiązanie
Probably the best solution
Die vermutlich beste Lösung

produkt przeznaczony do osłonięcia płaszczyzn w zakresie od 0 do 90`
znajduje zastosowania przy osłanianiu powierzchni o nietypowych kształtach - trójkąty, półkola, trapezy itp.
możliwe zastosowanie dwóch tkanin w jednej osłonie o różnych parametrach przepuszczalności światła
tkaniny stosowane w zasłonach nadają się do czyszczenia w warunkach domowych
możliwość sterowania elektrycznego

product for shading planes from 0 to 90’
used to shade surfaces of irregular shapes – triangles, arches, trapezoids etc.
two fabrics of different light permeability can be mounted in one casing
fabrics of pleated curtains can be washed at home
optional electrical control 

für die Abdeckung von Ebenen im Bereich von 0 bis 90`
wird für die Abdeckung von Flächen mit ungewöhnlicher Form, wie Dreiecke, Halbkreise, Trapeze u.ä., 
benutzt
in einem Vorhang können zweierlei Gewebe mit unterschiedlichen Lichtdurchlässigkeitsfaktoren verwendet 
werden 
die in den Plisseevorhängen verwendeten Gewebe können unter Haushaltsbedingungen gereinigt werden 
wahlweise elektrisch bedienbar

Rynna, klip mocujący
Gutter, holding clip

Laufschiene, Befestigungsklipp

Uchwyty, naciągi boczne
Handles, side tensioning
Griffe, seitliche Aufzüge

Sposoby mocowania
Mounting methods

Arten der Befestigung

ZASŁONY PLISOWANE DUETTE

.16 DUETTE PLEATED CURTAINS PLISSEEVORHANG DUETTE



... Gdy komar nie pozwala zasnąć

... When bugs keep you awake

... Wenn einem die Mücken den Schlaf rauben

Montaż bez wiercenia
Installed without drilling 

Anbringung ohne zu bohren

Profil siatki ekranowej
Screen net profile

Profil des Spannrahmennetzes

Kaseta siatki rolowanej z uszczelką włosową
Rolled net cassette with a fibre lockKaseta siatki 

Kassette des Rollnetzes mit Haardichtung 

ekranowe
rolowane
drzwi siatkowe stałe
ochrona przed insektami
łatwe w montażu i demontażu oraz utrzymaniu czystości
możliwość dopasowania do każdego okna

screen type
rolled
permanent screen doors
prevent insect entry
easy to install, dismantle and clean
can be fitted to any window

spannrahmennetze
rollnetze
spannrahmen-Netztüren
schutz vor Insekten
einfach anzubringen und zu entfernen, leicht zu säubern
können an jedes Fenster angepasst werden

SIATKI PRZECIW OWADOM - MOSKITIERY

MOSQUITO NETS SCHUTZ VOR INSEKTEN - MOSKITONETZE .17



Komfortowo i bezpiecznie
Comfort and security
Komfortabel und sicher

montowane w celu podniesienia bezpieczeństwa domu lub mieszkania
poprawiają izolacje termiczną i akustyczną budynku
pancerz, prowadnice i kaseta wykonane z aluminium
kaseta i prowadnice malowane w dowolnym kolorze Ral, pancerz dostępny również 
w strukturach drewna
możliwość zastosowania w budynkach już istniejących  jak i na etapie budowy (Integro, RKS)
możliwość sterowania ręcznego i elektrycznego

installed to improve the security of a house/flat
improve heat and noise insulation of the building
aluminium sections, guide-rails and cassette
cassette and guide-rails painted any colour, RAL, wood-textured sections available
can be retrofitted to existing buildings or installed during the construction (Integro, RKS systems)
manually or electrically driven

hebt die Sicherheit von Haus oder Wohnung
verbessert die thermische und akustische Isolierung
panzer, Führungsschienen und Kassette aus Aluminium
kassette und Führungsschienen in einer beliebigen Farbe der RAL-Palette, Panzer auch in Holzmaserung 
erhältlich
kann sowohl während der Bauphase von Gebäuden (System Integro oder RKS) als auch in bereits fertigen 
häusern angebracht werden (Adaptivsystem) 
von Hand oder elektronisch bedienbar

Montaż do istniejących okien
Retrofitting to existing windows

Anbau an bereits vorhandene Fenster

Sterownik z programatorem
Programmable controller

Programmierungssteuerung

Podnoszenie przy pomocy sznurka
Raised by a rope

Anheben durch Zugseil

ROLETA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA

.18 EXTERNAL ALUMINIUM SECURITY SHUTTER ALUMINIUMROLLO FÜR AUSSEN



Silnik
Motor
Motor

praca w płaszczyźnie pionowej
możliwość zamontowania w budynkach istniejących jak i nowo powstałych
poprawia izolacje akustyczna i termiczną
możliwość zastosowania pancerza z przeszkleniem i wentylacją

vertical movement
Can be retrofitted or installed in newly-built houses
Improve noise and heat insulation
Sections can be glazed and ventilated

senkrechte Funktionsweise
kann sowohl in neu errichteten als auch älteren Gebäuden eingebaut werden
verbessert die akustische und thermische Isolation
Möglichkeit des Einbaus einer Panzerung mit Verglasung sowie eines Ventilators

Pilot
Remote controller

Fernbedienung

Wygodne
Comfortable
Bequem

BRAMY ROLOWANE

GARAGE DOORS ROLLTORE .19



Widok od wewnątrz
Inside view

Blick von innen heraus 

Wyłącznik kluczowy
Key-operated switch
Schlüsselschaltung

Wyłącznik kluczowy
Key-operated switch
Schlüsselschaltung

znajdują zastosowanie jako zamknięcia stoisk w Hipermarketach i wystaw salonów 
sprzedaży
posiadają możliwość płynnej regulacji
sterowanie elektryczne z możliwością zastosowania różnych opcji

used to secure stalls at superstores and shop windows
step less control
electrically controlled, various options available

werden für die Sicherung von Schaufenstern sowie einzelnen Ständen in Hypermärk-
ten eingesetzt 
können stufenlos reguliert werden
elektrische Steuerung mit verschiedenen Optionen

Dobrze zamknięte
Well locked
Der sichere Verschluss

KRATY ROLOWANE

.20 ROLLER SECURITY GRILLES ROLLGITTER



Lekka konstrukcja w wersji balkonowej
Light supporting structure - the balcony version-

Leichtbaukonstruktion als Balkonvariante

Przekładnia korbowa, konstrukcja nośna
Crank-handle gears, supporting structure

Handbedienung mit Kurbel, tragbare Konstruktion

stosowane przy dużych powierzchniach tarasowych, ogrodowych, sklepowych, punktach gastro-
nomicznych i balkonach
wyposażone w przegubowo składane ramiona dodatkowo zmieniające kąt nachylenia rozwijanego 
zadaszenia
sterowane ręcznie lub mechanicznie
elektroniczne sterowanie zakładane na życzenie klienta powoduje że markiza sama dba o siebie 
(system czujników: słońcem, wiatr, silnik ze zwijaniem awaryjnym)
występuje w wersji bez kasety, półkasetowej oraz z kasetą 

used for large areas of terraces, gardens, shops, restaurants and balconies
feature foldable arms which can tilt the spread roof
manually or mechanically driven
the optional electronic control makes the awning automatic (a system of sun, wind detectors, 
a motor with emergency rolling)
available versions: no cassette, semi-cassette, cassette

wird für größere Flächen von Terrassen, Gärten, Geschäften, gastronomischen Einrichtungen und 
balkons eingesetzt 
ausgestattet mit Gelenkarmen, durch welche der Neigungswinkel der ausgerollten Überdachung 
verändert werden kann 
bedienung per Hand oder maschinell
eine auf Kundenwunsch eingebaute elektronische Steuerung sorgt dafür, dass sich die Markise 
selbst einstellt (Sensorensystem für Sonne und Wind, Motor für Notaufrollung)
ohne Kassette, mit Halb- oder Vollkassette erhältlich

Pergola
Pergola
Pergola

Są takie dni gdy nie da się wytrzymać ...
For days, when you can’t stand the heat ...
Es gibt Tage, an denen man es kaum aushält ...

MARKIZY
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Na zewnątrz lepiej
It’s better outside
Besser draußen

montowane od strony zewnętrznej budynku
produkowane z lameli aluminiowych w różnych szerokościach : 50, 65, 80, 70, 90
zastosowanie prowadnic bocznych zabezpiecza żaluzje przed działaniem wiatru
sterowanie ręczne lub elektryczne - element sterowania umieszczony od wewnątrz 
pomieszczenia
spełnia zadanie przeciwsłoneczne jak również daje możliwość regulowania 
temperatury w pomieszczenu

installed to the building facade
aluminium slats 50, 65, 80, 70 or 90 mm wide
side guiding rails protect the blind from the wind
manual or electrical operation –controls installed inside the room
shade the room and keep the unwanted heat outside

anbringung an der Außenseite des Gebäudes
mit Aluminiumlamellen in verschiedenen Breiten erhältlich (50, 65, 80, 70 und 90 mm)
verwendung seitlicher Führungsschienen sichert die Jalousie gegen Windeinwirkung
bedienung per Hand oder elektrisch; das außerhalb des Raums angebrachte Steu-
erungselement dient als Sonnenschutz und gestattet zugleich die Temperaturregulie-
rung im Raum 

Sterowanie korbą
Crank-handle control 

Bedienung per Handkurbel

Profil lameli
Slat profile

Lamellenprofil

ŻALUZJE FASADOWE
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Rozproszy i odbije światło
Diffuses and reflects the light
Zerstreuen und dämmen das Licht

Zaciemnienie
Blocks light

Abdunkelung 

Obudowa
Casing

Verkleidung

Przy dużych rozmiarach
For large sizes

Bei großen Abmessungen

stosowane do zaciemnienia pomieszczeń
montowane wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia redukują ciepło słoneczne tworząc system naturalnej 
klimatyzacji
mogą występować w wersji z kasetą i prowadnicami lub bez kasety z prowadzeniem bocznym żyłkowym
prowadnice oraz kaseta wykonana z aluminium malowanym proszkowo w dowolnym kolorze palety Ral
w zależności od systemu mogą być stosowane w mieszkaniach, obiektach użyteczności publicznej oraz dużych 
obiektach przemysłowych
sterowanie ręczne lub mechaniczne z możliwością dołączenia automatyki pogodowej i grupowego sterowania roletami

used to shade rooms
installed inside or outside, reduce heat ingress providing natural climate control
versions with cassettes and guide-rails or without cassettes, guided by side lines
guide-rails and cassette of aluminium, spray-painted in any colour RAL pallets
different systems for residential, public and large industrial buildings
manual or mechanical drive, weather-sensor automation and group blind control as an option

für die Abdunkelung von Räumen
im Inneren oder außerhalb des Raumes angebracht, verringern sie die Wärmeeinstrahlung der Sonne und regulieren so 
auf natürliche Weise das Raumklima 
erhältlich mit Kassette und Laufschienen oder ohne Kassette mit seitlicher Führungsleiste 
führungsschienen und Kassette in Aluminiumausführung mit Pulveranstrich in einer beliebigen Farbe der RAL-Palette 
Einsatz je nach System in Wohnungen, öffentlichen Gebäuden oder Industriebetrieben 
Bedienung per Hand oder maschinell, Möglichkeit des Einbaus einer Wetterautomatik sowie eines Mechanismus für die 
gleichzeitige Bedienung mehrerer Rollvorhänge 

REFLEKSOL

REFLEKSOL ROLLVORHÄNGE .23



Odrobina orientu
A dash of the Orient
Ein Stück Orient

montowane we wnęce lub na ścianie
wykonane ze specjalnie przygotowanego bambusa lub drewna egzotycznego
podnoszone za pomocą sznurka lub elektrycznie
występują w wersji rolowanej od dołu i drapowanej

mounted in the recess or on the wall
made of specially treated bamboo or tropical wood
lifted by a rope or electrically
versions: draped or rolled from the lower edge up

anbringung an Fensternische oder Wand
hergestellt aus speziell verarbeitetem Bambus oder exotischem Holz
aufziehen per Schnur oder elektrisch
als von unten aufrollbare oder drapierbare Version erhältlich

Struktura materiału
Blind texture

Materialstruktur

Końcówka sznurka
Rope end

Schnurende

MATY DREWNIANE BAMBUSOWE
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Dzięki różnorodności produktów Somfy można zaspokoić wszystkie indywidualne potrzeby użytkownika.
Sterowania dzielimy na trzy grupy:
UNO – sterowanie pojedyncze
IB- sterowanie przewodowe SOMFY BUS. Umożliwia jednoczesne sterowanie osłonami w grupach, centralnie lub pojedynczo.
RTS – sterowanie radiowe (bezprzewodowe). Ta opcja polecana jest najbardziej komfortowa, ponieważ umożliwia w każdej chwili rozbudowę
systemu o nowe elementy oraz zmianę konfiguracji sterowań bez konieczności kucia ścian i prowadzenia okablowania.

The varied SOMFA products can meet all individual needs of the customer
Three types of control:
UNO – individual control
IB- wired SOMFY BUS control. Allows blinds to be controlled in groups, centrally or individually.
RTS  
configuration to be changed at any time without having to lay cables in the walls.

Durch die Vielfalt der SOMFY-Produkte können alle individuellen Verbraucherwünsche erfüllt werden
Hinsichtlich der Bedienungsform unterscheiden wir drei Gruppen:
UNO – Einzelbedienung
IB –  Kabelbedienung SOMFY BUS. Sie gestattet die gleichzeitige Bedienung von Verkleidungsgruppen, zentral oder einzeln.
RTS – drahtlose Fernbedienung. Dies ist die komfortabelste Option, da sie jederzeit eine Erweiterung des Systems um neue Elemente sowie 
die Änderung der Bedienungseinstellungen gestattet, ohne dass dafür die Wand aufgerissen und eine Leitung gelegt werden muss.

NAPĘDY ELEKTRYCZNE DO WSZYSTKICH TYPÓW OSŁON OKIENNYCH

ELECTRIC DRIVES FOR ALL TYPES OF WINDOW SHIELDINGS

ELEKTROANTRIEBE FÜR ALLE ARTEN VON FENSTERABDECKUNGEN .25

Tu jest niezbędna najwyższa jakość
What we need here is top quality
Hierbei ist höchste Qualität unentbehrlich



NAPĘDY ELEKTRYCZNE DO WSZYSTKICH TYPÓW OSŁON OKIENNYCH

ELECTRIC DRIVES FOR ALL TYPES OF WINDOW SHIELDINGS
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Inis

Inis Uno Inis Duo Memoris Uno Chronis Uno Soliris Uno Meteolis Uno

Meteolis IBSoliris IBChronis IB

PR receiver RTS

PF receiver RTS Centralis receiver RTS Centralis Indoor RTS Centralis Uno RTS
Eolis RTS Soliris RTS

Soliris sensor RTSEolis sensor RTSCentralis RTSChronis RTS

Telis 1 rtsS Telis 4 rtsS Telis 4 Patio RTS Telis Soliris RTS

OREA RTS

ALTUS RTS

OXIMO RTS

CentralisIB

Centralis Uno
IB

Sterowanie
pojedyncze

Sterowanie
inteligentne

Sterowanie
programowe

Sterowanie
centralne

Automatyka
wiatrowa

Memoris Chronis Centralis Eolis Soliris Meteolis
Automatyka
słoneczno
-wiatrowa

Automatyka
słoneczno -wiatrowa

deszczowo - temperaturowa
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STEROWNIKI DO WSZYSTKICH TYPÓW OSŁON OKIENNYCH

DRIVES FOR ALL TYPES OF WINDOW SHIELDINGS
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Zapraszamy do naszych salonów 

sprzedaży 

WWW.KRAKZAL.PL


