TYPY PLISÉ
Plisé se skládá z plisované látky s různým stupněm propustnosti světla- látky průsvitné,
poloprůsvitné, zatemňující, s napařovanou hliníkovou vrstvou, která eliminuje sílu tepelného
záření nebo látky s perleťovými nátěry s vysokým stupněm odrazu světla a profilů, které jsou
pohyblivé- ze shora dolů, zezdola nahoru a v obou směrech.
Jedná se o kombinaci designu a praktičnosti.
Praktičnost je díky možnosti využití jak v klasických, tak i oválných, kulatých,
trojúhelníkových a jinak tvarovaných oknech, variabilita látkových plisé zajišťuje perfektní
nastavení intenzity stínění, která lze nastavit stažením či vytažením jednoho z profilů do
požadované výšky a tím vytvořit stínící pruh v požadované výšce a velikosti.
Design je v jednoduchosti technického provedení a zároveň v široké škále látek, které si
můžete vybrat. Jedná se o látky jednobarevné, vícebarevné, se vzorem, strukturované,
s potiskem či obrázky.
Jde tedy o ideální kombinaci elegance a praktičnosti v oblasti stínící techniky.
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Technické parametry:
MODELY SKUPINY AB
- ovládání pomocí madla
- maximální rozměry 2200 x 3000 mm
- možnosti uchycení: (dle typu)
o 4x nasouvací „botička“
o Horní profil uchycen na klipy, spodní uchycení zajišťují 2 nasouvací „botičky“
o Horní i spodní profil uchyceny na klipy
o Horní uchycení pomocí 2 nasouvacích „botiček,“ spodní profil uchycen na klipy
- Modely ze skupiny AB jsou dodávány BEZ vodících lišt
AB11, AB21, AB22, AB23, AB26, AB27, AB28, AB29, AB41, AB44, AB46, AB47, AB50, AB51, AB54,
AB55, AB57, AB58, AB60, AB61, AB62, AB63
MODELY SKUPINY AO
- Ovládání
o Pomocí šňůry
o Kombinace šňůry a madla
- možnosti uchycení: (dle typu)
o horní profil VŽDY uchycen na klipy
o spodní profil na 2 nasouvací „botičky“
o spodní profil volně visící
- Modely ze skupiny AO jsou dodávány BEZ vodících lišt
AO10, AO11, AO28, AO29, AO42, AO43, AO45, AO48, AO49, AO52, AO53
MODELY SKUPINY DB
- Typy DB jsou určeny pro střešní okna
- Ovládání pomocí madla
- Možnosti uchycení: (dle typu)
o Pomocí vodících lišt
o Horní i spodní profil na klipy
DB11, DB21, DB22, DB23, DB26, DB29
MODELY SKUPINY PB
- Typy PB jsou určeny pro zimní zahrady a stropní okna
- Ovládání pomocí madla
- Uchycení na klipy- horní i spodní profil
- Typy PB jsou s ocelovými lanky
PB11, PB21, PB43, PB48

MODEL PO
-

Typ PO je určený na zkosená střešní okna
Ovládání pomocí šňůry
Uchycení na klipy

