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VENKOVNÍ ŽALUZIE
Venkovní žaluzie jsou v  současné době jedny z nejžádanějších stínících prvků pro moderní
rodinné domy a byty. Splňují přísná kritéria funkčnosti, možnosti ovládání, designu, materiálů aj.
Nabízíme široký výběr typů venkovních žaluzií  v různých barevných provedeních. Díky umístění
žaluzií před okno nejúčinněji ovlivníte tepelné klima v interiéru. 

MARKÝZY
V našem sortimentu naleznete markýzy výklopné, výsuvné, samostatně  stojící i v poslední době
stále více oblíbené fasádní markýzy. Široká škála typů a barev látek nabízí velké množství variant
využití při zastínění odpočinkových i užitkových prostor, předzahrádek a výkladních skříní. 

VENKOVNÍ ROLETY
Venkovní rolety jsou ideální ochranou proti úniku tepla, vynikajícím stínícím a zároveň
bezpečnostním prvkem.  V letních měsících chrání vaše okna před vlivem slunečního záření
a zabraňují zahřívání interiéru vašeho domu. V zimních měsících dokáží snížit náklady
na vytápění. Také obtěžování hlukem se použitím předokeních rolet výrazně snižuje.

SÍTĚ PROTI HMYZU
Pevné okenní a dveřní sítě rámové, rolovací, posuvné a plisé sítě.  Jejich přesná výroba na míru
dokonale zabrání vniknutí nežádoucího hmyzu do interiéru. Jsou dodávány v různých barevných
provedeních. Díky použitým materiálům je zajištěna trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním
vlivům po dlouhá léta používání.

GARÁŽOVÁ VRATA ROLOVACÍ
Rolovací vrata jsou vybavená elektrickým pohonem, jsou zateplená, bezúdržbová a s pohodlnou
manipulaci. Ovládání sekčních vrat je zajištěno pomocí vnitřního spínače a vnějšího
klíčového spínače, popřípadě kodovou klávesnicí nebo dálkovým ovládačem. Vyráběny
v široké škále barev nebo imitací dřeva.

GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ 
Sekční garážová vrata nabízí jedno z nejlepších řešení k uzavření garážového vstupu. U tohoto
typu vrat se dokonale podařily skloubit ty nejlepší užitkové vlastnosti garážových vrat. Sekční
vrata mají minimální hlučnost a v garáži zabírají pouze místo pod stropem, proto lze využít
celý prostor garáže, mají nadstandardní tepelně izolační vlastnosti a řadí se mezi nejlevnější
variantu garážových vrat.

ZÁRUKA VYSOKÉ KVALITY PRODUKTŮ•
VÝHODNÉ CENY•
KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY•
NEJŠIRŠÍ SORTIMENT VÝROBKŮ NA TRHU•
ŠPIČKOVÁ MARKETINGOVÁ PODPORA•
KOMPLETNÍ OBCHODNĚ-TECHNICKÝ SERVIS•
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP•
OBCHODNÍ A TECHNICKÁ ŠKOLENÍ•
PEVNÉ ZÁZEMÍ•

Staňte se našimi partnery
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