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1. Dvě stylové rukojeti, vyrobené z kvalitního plastu odolného proti otěru. 

2. Hliníkové lakované profily, které díky své konstrukci zajišťují tuhost a stabilitu žaluzie bez ohledu 
na jejich velikost 

3. Závěsný systém PLISÉ ŽALUZIE  je jednoduchý, vhodný pro rychlé a univerzální umístění na okna  

4.-7.  Nastavitelná montážní západka s téměř jednoduchým nastavením úhlu sklonu dělá instalaci i v 
těžko dostupných místech velmi snadnou. 

5. Neinvazivní upevňovací prvky (bez vrtání do rámu) - konstruované pro rychlou a snadnou montáž 
bez použití šroubů. Umožňují jednoduchou demontáž žaluzie ( například pro praní) 

8. DOPLŇKOVÝ SORTIMENT   - Vodící profily se stylovou povrchovou úpravou drží vodí tkaninu na 
spodní i horní části žaluzie a zároveň zajišťuje v krajích žaluzie stínění roti pronikání slunečního světla. 

9. Speciálně konstruované rukojeti s nastavitelnou napínací silou. 

10. Maskovací lišta, umístěná v horní části profilu, chrání proti usazovaní prachu v profilu 

 

 



 

VÝHODY PLISÉ ŽALUZIÍ – PROFI DEKOR  

1. Estetické důvody 

 -  žádná ROLETA nebo ŽALUZIE neposkytne tolik domácí teplo jako dobře zvolený  typ pliséé žaluzie. 
Plisé žaluzie , díky vlnité tkanině má přírorozený a jemný vzhled, přirozenost a jemnost, což není jako 
vzhled rovné umělé zástěny. 

-  elegantně vybraná textilie zdůrazňuje vzhled interiéru a není třeba doplňovat další příslušenství 

2. Praktické důvody 

- s plisé žaluzií můžete zastínit libovolnou část okna, podle potřeby. Např. můžete zastínit jen horní 
část okna nebo naopak jen dolní část okna nebo okno celé dle Vaší aktuální potřeby.  

-  připevnění na rám okna je velmi snadné, úchyty jsou velmi úzké proto nebrání oknu, aby se mohlo 
zcela otevřít. 

- v létě, kdy je dostatek slunce můžete plisé žaluzií zastínit pouze horní část  

- v zimním období, kdy přirozené světlo je vzácné, můžeme plisé žaluzií zastínit jen spodní část okna, 
což nám zajistí soukromí a zároveň můžeme využít přirozeného světla, které proniká přes horní část 
okna do místnosti 

- Plisé žaluzie po stažení zabírají malou část okna 

- Plisé žaluzie jsou snadno čistitelné, nemusíte trávit několik hodin důkladným čištěním 

- Pliséé nemají žádnéé zbytečné ovládací řetízky, jsou proto bezpečné pro děti  


