
Katalog produktów i inspiracji



O nas

Jesteśmy polskim producentem rolet wewnętrznych, 
który od 2014 roku dostarcza systemy oraz rozwiązania 
dla najbardziej wymagających klientów biznesowych 
i indywidualnych. Nasz szeroki katalog produktów obejmuje 
rolety materiałowe gładkie, zaciemniające, dzień - noc, 
dzień - noc 3D, rzymskie, a także plisy okienne, żaluzje 
drewniane i aluminiowe, rolety do okien dachowych czy 
moskitiery. Dostarczamy rozwiązania mające na celu 
zwiększenie komfortu przebywania w pomieszczeniach 
i takie, które jednocześnie pełnią ważny element wystroju 
wnętrza.  Przez praktycznie nieograniczony wybór systemów 
i tkanin możliwości aranżacyjnych jest naprawdę mnóstwo!

Efektem naszej wieloletniej pracy są tysiące zadowolonych 
klientów i miliony metrów tkanin rocznie, które upiększają 
wnętrza w domach i przedsiębiorstwach w całej Europie. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
Zespół Problind



SPIS TREŚCI

System roletowy MINI

System roletowy B1 MINI LUX

System roletowy KASETA PCV

System roletowy KASETA ALU PRZESTRZENNA

System roletowy KASETA ALU PRZYSZYBOWA

Roleta rzymska MECHANIZM ŁAŃCUSZKOWY

Plisa okienna BASIC

Plisa okienna LUX

Plisa okienna LUX-COMFORT

Plisa okienna DACHOWA

Roleta dachowa PROBLIND 2.0

Roleta wolnowisząca BEZKASETOWA SYSTEM B2

Roleta wolnowisząca BEZKASETOWA 

Roleta wolnowisząca KASETA B 50

Roleta wolnowisząca KASETA B 55

Żaluzja pionowa VERTIKALE

Żaluzja pozioma DREWNO lub ALUMINIUM 

Moskitiera RAMKOWA

Moskitiera DRZWIOWA

Moskitiera rolowana OKIENNA i DACHOWA

Moskitiera PLISOWANA

Moskitiera PRZESUWNA

Rodzaje PROWADNIC
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Rolety mini z prowadzeniem żyłkowym to jedne z najpopularniejszych rozwiązań aranżacji okien. 
Doskonale nadają się do zamontowania w oknach i drzwiach w mieszkaniu bez konieczności wiercenia 
dziur w ramie okna. Niewielkich rozmiarów mechanizm został wyposażony w system samochamujący, 
dzięki czemu roletę możemy zatrzymać na dowolnej wysokości. Do produkcji rolet wykorzystujemy 
najwyższej klasy komponenty i tkaniny od renomowanych dostawców.

Jak dokonać pomiaru?
Podaj:
szerokość A –  wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej.
wysokość B - wymiar całego skrzydła okna.

Kolory mechanizmów MINI:

Biały Brązowy

Kolory mechanizmów MINI dzień/noc:

Biały Brązowy Antracytowy

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

•  Długość łańcuszka  
w standardzie: 98cm

•  Strona sterowania: 
Uniwersalna - klient 
sam decyduje podczas 
montażu o stronie 
mechanizmu.

MIN 20 cm

MAX 150 cm

MAX 230 cm

Wymiary:Rodzaje dostępnych tkanin:

Dzień – noc Gładkie Termo / 
zaciemniające

System roletowy
MINI

Screen



System roletowy 
B1 MINI LUX

Roleta B1 to system rolety wolnowiszącej z profilem nośnym, wykonanym z PCV. Uniwersalny pakiet 
montażowy pozwala zamontować roletę na ramę okna, do ściany lub sufitu. Dodatkowym atutem 
produktu, jest obrotowa głowica łańcuszka, która pozwala na sterowanie roletą za pomocą łańcuszka 
pod kątem. Podstawową funkcją rolety jest ochrona przed promieniami słonecznymi, jednak jest również 
elementem dekoracyjnym wnętrza. 

Jak dokonać pomiaru?
1.  Montaż bezinwazyjny na ramę okna:
- szerokość A – wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej
- wysokość B - wymiar całego skrzydła okna
2. Montaż do ściany
- szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału
zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm
3. Montaż do sufitu
- szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu
4. Montaż we wnęce okiennej
- szerokość i wysokość wnęki

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

•  WAŻNE:  
Należy podać stronę 
sterowania łańcuszka.  
Długość łańcuszka w 
standardzie 98cm.

MIN 20 cm

MAX 150 cm

MAX 230 cm

Wymiary:Rodzaje dostępnych tkanin:

Kolory mechanizmów:

Dzień – noc Gładkie Termo / 
zaciemniające

Biały Brązowy Antracytowy

Screen

Rodzaje sterowania: 

•  łańcuszek

•  silnik

PROBLIND6
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System roletowy 
KASETA PCV

Roleta w kasecie PCV to w 100% bezinwazyjny montaż, za pomocą specjalnej taśmy piankowej. Jest 
to bardzo wytrzymały materiał montażowy, który gwarantuje odporność na odrywanie na lata. Dzięki 
naszemu rozwiązaniu po zdjęciu kasety na ramie okiennej nie pozostaną dziury jak przy innym popularnym 
systemie montażowym.

Jak dokonać pomiaru?
Podaj:
szerokość A –  wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej.
wysokość B - wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej.

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

•  Dostępne wymiary kaset: 
- B19 (3,7cmx5,1cm) 
- B39 (5,2cmx6,6cm) 
- B49 (4,3cmx6,0cm)

•  Dostępne rodzaje prowadnic: 
- z wąską stopką  
- standard

•  WAŻNE:  
Należy podać stronę 
sterowania łańcuszka. 

MIN 20 cm

MAX 150 cm

MAX 230 cm

Wymiary:Rodzaje dostępnych tkanin:

Kolory mechanizmów:

Drewnopodobne:

Dzień – noc Gładkie Termo / 
zaciemniające

Biały

Złoty dąb Orzech MahońJasny dąb Orzech 
wenge

Wiśnia

Brązowy Antracytowy

A

B

Screen



Roleta w kasecie aluminiowej z prowadnicami przestrzennymi typu C, wykonanymi z PCV, montowana jest 
bezinwazyjnie do ramy okna. Niezwykle prosty i praktyczny sposób montażu, przy użyciu taśmy piankowej, 
zapewnia wytrzymałość i trwałość rolety na długie lata. Istnieje również możliwość montażu rolety na 
uchwytach bezinwazyjnych na ramie okiennej lub przykręcenia rolety do ramy okiennej za pomocą 
wkrętów.

Rodzaje dostępnych tkanin:

Kolory mechanizmów:

Drewnopodobne:
Biały

Złoty dąb Ciemny 
orzech

Dąb 
bagienny

Mahoń Winchester

Brązowy Antracytowy

System roletowy
KASETA ALU 
przestrzenna

Jak dokonać pomiaru?
Podaj:
szerokość A –  wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej.
wysokość B - wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej.

Dzień – noc Gładkie Termo / 
zaciemniające

Screen

SZEROKOŚĆ

MIN 20 cm

MAX 150 cm

Wymiary:

DŁUGOŚĆ

MAX 200 cm
(MAX 140 cm dla 
tkaniny dzień - 
noc premium)

•  Dostępne rodzaje prowadnic: 
- z wąską stopką  
- standard 

Rodzaje sterowania: 

•  łańcuszek

•  silnik

•  WAŻNE:  
Należy podać stronę 
sterowania łańcuszka.

•  ROZMIAR KASETY: 4,5x7 cmA

B

PROBLIND8
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Rolety w kasecie aluminiowej są naszą kolejną propozycją dotyczącą aranżacji okien. Rolety te cechują 
się mniejszą co do wielkości kasetą, w której umieszczony jest materiał a prowadnice zastosowane  
w przypadku tego produktu są płaskie. Jest to niewątpliwa zaleta tego produktu w miejscach, gdzie 
montaż rolety najlepiej wykonać do ramy okiennej przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo dużego 
kąta otwarcia okna. Kaseta wykonana jest z aluminium, natomiast prowadnice z PCV.

Jak dokonać pomiaru?
Podaj:
szerokość A – wymiar samej szyby.
wysokość B - wymiar samej szyby.
szerokość C – wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej.
wysokość D – wymiar od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej

Rodzaje dostępnych tkanin:

Kolory mechanizmów:

Biały

Złoty dąb Ciemny 
orzech

Dąb 
bagienny

Mahoń Winchester

Drewnopodobne:
Brązowy Antracytowy

System roletowy
KASETA ALU 
przyszybowa

SZEROKOŚĆ

MIN 20 cm

MAX 150 cm

Wymiary:
DŁUGOŚĆ

MAX 200 cm
(MAX 140 cm dla 
tkaniny dzień - 
noc premium)

•  Dostępne rodzaje prowadnic: 
- standard 
- szeroka 4 cm 
- do listw półokrągłych

Rodzaje sterowania:
łańcuszek

silnik

Dzień – noc Gładkie Termo / 
zaciemniające

Screen

•  Ważne: 
Należy podać stronę 
sterowania łańcuszka.

•  ROZMIAR KASETY: 3x7 cm



Roleta rzymska 
mechanizm 
łańcuszkowy

Dla klientów poszukujących rozwiązania spełniającego funkcję dekoracyjną, ale też funkcjonalną, 
idealnym rozwiązaniem będą rolety rzymskie, które są połączeniem szyku, elegancji, ale także prostoty 
i funkcjonalności. Oferujemy rolety rzymskie w kilkudziesięciu stylowych wzorach. Uszyte są z najwyższej 
jakości tkanin, które przed produkcją są starannie dobierane i sprawdzane. W roletach rzymskich to właśnie 
tkanina odgrywa najważniejszą rolę. To głównie ona wpływa na efekt dekoracyjny, a w konsekwencji na 
całość aranżacji. Jesteśmy bezpośrednim producentem rolet rzymskich, dzięki czemu jesteśmy w stanie 
wykonać roletę zgodną z najróżniejszymi oczekiwaniami klienta.

Rodzaje dostępnych tkanin:

Kolory mechanizmów:

Rzymska
firankowa

Biały

Rzymska
półzaciemniająca

Jak dokonać pomiaru?
1. Montaż do ściany
 – szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału 
zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm 

2. Montaż do sufitu
- szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu

3. Montaż do ramy okiennej
- pomiar jak w przypadku rolety mini (str. 5)

4. Montaż we wnęce okiennej
- szerokość i wysokość wnęki.

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 20 cm

MAX 250 cm

MAX 250 cm

Wymiary:Sposoby montażu: 

•  Ściana

•  Sufit

•  Rama okna

•  Ważne: 
Należy podać stronę 
sterowania łańcuszka.

PROBLIND10
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Plisa okienna 
BASIC

Plisy okienne to przesłony o uniwersalnym zastosowaniu. Ich ogromną zaletą jest możliwość przysłaniania 
dowolnego fragmentu okna. Dzięki temu regulacja natężenia oraz kąta padania promieni słonecznych 
jest dziecinnie prosta. Plisy wykonane są z charakterystycznie sprasowanego w formę harmonijki materiału, 
który cechuje się dużą wytrzymałością i szerokim wyborem kolorów.

Jak dokonać pomiaru?
1. Montaż bezinwazyjny na ramie okna:

A. szerokość od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej
B. wysokość całego skrzydła okna

2. Montaż inwazyjny w świetle szyby:
- szerokość i wysokość samej szyby bez uszczelki 

Rodzaje dostępnych tkanin:

Kolory mechanizmów:

Standard Termo / 
zaciemniające

Biały Brązowy

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 20 cm

MAX 130 cm

MAX 250 cm

Wymiary:Sposoby montażu: 

•  Inwazyjny 
(przyszybowy)

•  Bezinwazyjny 
(naramowy)



Plisa okienna 
LUX

Plisa okienna LUX to bardzo elegancki, praktyczny system harmonijkowy. Profile wykonane są z aluminium. 
Sterowanie rolety odbywa się za pomocą uchwytu, przymocowanego na stałe do profilu. Zastosowanie 
sprężynek w profilu umożliwia komfortowe użytkowanie i montaż plisy. Dzięki swojej funkcjonalności może 
być zamontowana we wszystkich rodzajach pomieszczeń.

Jak dokonać pomiaru?
1. Montaż bezinwazyjny na ramie okna:

A. szerokość od listwy przyszybowej do listwy przyszybowej
B. wysokość całego skrzydła okna

2. Montaż inwazyjny w świetle szyby:
- szerokość i wysokość samej szyby bez uszczelki

Ważne
Na życzenie klienta możliwe zastosowanie kijka/przedłużki do sterowania.

Rodzaje dostępnych tkanin:

Kolory mechanizmów:

Termo / 
zaciemniające

Biały Brązowy

Standard

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 20 cm

MAX 150 cm

MAX 280 cm

Wymiary:

Paradise

Drewnopodobne:

Złoty dąb Sosna Orzech Dąb 
bagienny

Mahoń Winchester

Antracytowy Anoda

Sposoby montażu: 

•  Inwazyjny 
(przyszybowy)

•  Bezinwazyjny 
(naramowy)

PROBLIND12
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Jak dokonać pomiaru?
1. Montaż do ściany

-  szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału 
zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm

2. Montaż do sufitu
- szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu

3. Montaż we wnęce okiennej
- szerokość i wysokość wnęki.

Ważne
Na życzenie klienta możliwe zastosowanie kijka/przedłużki do sterowania.

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 20 cm

MAX 230 cm

MAX 400 cm

Wymiary:

Plisa okienna
LUX - COMFORT

Plisa okienna LUX COMFORT – charakteryzuje się innowacyjnym systemem montażowym. Górny profil 
montowany jest na stałe, co pozwala na użytkowanie żaluzji przy większych przeszkleniach. Sterowanie 
odbywa się przy pomocy sznurka lub silnika. Nowoczesne rozwiązanie podwyższa komfort użytkowania plisy.

Rodzaje dostępnych tkanin:

Kolory mechanizmów:

Termo / 
zaciemniające

Biały Brązowy

Standard Paradise

Drewnopodobne:

Złoty dąb Sosna Orzech Dąb 
bagienny

Mahoń Winchester

Antracytowy Anoda

Sposoby montażu: 

•  Inwazyjny

Rodzaje sterowania: 

•  sznurek

•  silnik

•  Ważne: 
Należy podać stronę 
sterowania łańcuszka.



Wymiary: 

•  Nasze rolety pasują do okien 
marki: Fakro, Velux, Optilight

•  Ważne:  
Na życzenie klienta możliwe 
zastosowanie kijka do 
sterowania.

PLISA
DACHOWA 

Plisa dachowa to nowatorskie rozwiązanie, umożliwiające zastąpienie tradycyjnych rolet dachowych. 
Plisa z tkaniną harmonijkową pełni także rolę dekoracyjną okna. Pozwala na doświetlenie pomieszczenia, 
chroniąc jednak przed nadmiernymi promieniami słonecznymi. Niebywałą zaletą tego systemu, jest 
możliwość przysłonięcia okna w dowolny miejscu, dzięki dwóm ruchomym profilom. 

Rodzaje dostępnych tkanin:

Kolory mechanizmów:

Termo / 
zaciemniające

Stadard Paradise

Anoda Biały

Jak dokonać pomiaru?
Sprawdź symbol na tabliczce znamionowej okna (mała srebrna tabliczka 
na ramie okiennej).  
UWAGA! PRODUKT WYKONYWANY JEST ZGODNIE Z ALGORYTMEM PRODUCENTA, BŁĘDNE 
OKREŚLENIE WYMIARÓW MOŻE SKUTKOWAĆ NIEMOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU PRODUKTU LUB 
PROBLEMAMI Z FUNKCJONALNOŚCIĄ.

Jasna sosna

Sposoby montażu: 

• I nwazyjny  
do ramy okiennej

PROBLIND14
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Roleta dachowa
PROBLIND 2.0

Jak dokonać pomiaru?
Sprawdź symbol na tabliczce znamionowej okna (mała srebrna tabliczka 
na ramie okiennej).  
UWAGA! PRODUKT WYKONYWANY JEST ZGODNIE Z ALGORYTMEM PRODUCENTA, BŁĘDNE 
OKREŚLENIE WYMIARÓW MOŻE SKUTKOWAĆ NIEMOŻLIWOŚCIĄ ZAŁOŻENIA PRODUKTU LUB 
PROBLEMAMI Z FUNKCJONALNOŚCIĄ.

To produkt innowacyjny względem powszechnie znanych systemów rolet dachowych. Nasz produkt 
wyróżnia się zdecydowanie prostszym oraz wygodniejszym montażem, a to za sprawą uchwytów 
montażowych, które przykręcane są do ramy okna, a następnie w nie wczepiana zostaje roleta. W 
standardzie stosujemy tkaninę zaciemniającą typu termo, czyli tkaninę powleczoną srebrną powłoką od 
strony zewnętrznej. Powłoka ma za zadanie lepsze odbijanie promieni słonecznych, które, w przypadku 
okien dachowych, są szczególnie uciążliwe.

Rodzaje dostępnych tkanin:

Kolory mechanizmów:

Jasna sosnaAnoda

Termo / 
zaciemniające

Gładkie Screen

Biały

Sposoby montażu: 

• I nwazyjny  
do ramy okiennej

Wymiary: 

•  Nasze rolety pasują do okien 
marki: Fakro, Velux, Optilight



Jak dokonać pomiaru?
1. Montaż do ściany

 – szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału 
zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm

2. Montaż do sufitu
- szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu

3. Montaż we wnęce okiennej
- szerokość i wysokość wnęki.

Roleta wolnowisząca B2 na wymiar bezkasetowa, przeznaczona jest do przysłonięcia dużych powierzchni. 
Montowana do ściany lub sufitu za pomocą klipów montażowych. Roleta typu B2 posiada ruchomą 
głowicę łańcuszka, dlatego też montaż może się odbyć we wnęce jak i nad wnęką bez konieczności 
manualnego obracania łańcuszka.

ROLETA 
WOLNOWISZĄCA 
BEZKASETOWA 
SYSTEM B2

•  WAŻNE:  
Należy podać stronę sterowania łańcuszka.

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 55 cm

MAX 220 cm

MAX 250 cm 

(MAX 290 cm 
dla tkaniny typu screen)

Wymiary:Rodzaje dostępnych tkanin:

Kolory mechanizmów:

Dzień – noc

Dzień – noc 3D

Gładkie Termo / 
zaciemniające

Biały Czarny

Screen

Sposoby montażu: 

•  ściana

•  sufit

•  we wnęce okiennej

Rodzaje sterowania:

•  łańcuszek

•  silnik

•  sprężyna

PROBLIND16
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Roleta wolnowisząca 
BEZKASETOWA

Rolety wolnowiszące na wymiar w systemie bezkasetowym przeznaczone są do montażu na większych 
przeszkleniach, a ich zadaniem jest skuteczna ochrona wnętrza przed zbytnim nagrzaniem.  Montowane 
są do ściany lub sufitu za pomocą klipów montażowych nad wnęką okienną lub w środku wnęki okiennej. 
Rolety typu MGS należą do systemów rolet bezkasetowych, oznacza to że materiał po zwinięciu nie jest 
zabudowany w kasecie maskującej.

Jak dokonać pomiaru?
1. Montaż do ściany

 – szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału 
zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm

2. Montaż do sufitu
- szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu

3. Montaż we wnęce okiennej
- szerokość i wysokość wnęki.

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 55 cm

MAX 220 cm

MAX 250 cm 

(MAX 290 cm 
dla tkaniny typu screen)

Wymiary:Rodzaje dostępnych tkanin:

Kolory mechanizmów:

Dzień – noc Gładkie Termo / 
zaciemniające

Biały

Screen

•  WAŻNE:  
Należy podać stronę sterowania łańcuszka.

Sposoby montażu: 

•  ściana

•  sufit

•  we wnęce okiennej



Roleta wolnowisząca 
KASETA B 50

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 55 cm

MAX 220 cm

MAX 250 cm 

(MAX 290 cm 
dla tkaniny typu screen)

Wymiary:

Rolety wolnowiszące w kasecie B 50 to system w którym rura nawojowa z tkaniną są zabudowane 
w kasecie. Montowane są do ściany lub sufitu za pomocą klipów montażowych nad wnęką okienną 
lub w środku wnęki okiennej. Rolety typu B 50 cechuje wysoka jakość, a dodatkowym atutem tego 
rodzaju rolet jest masywne obciążenie tkaniny w kolorze profilu oraz metalowy łańcuszek, co daje efekt 
premium. Kaseta ma wymiary 6,5 x 6,5 cm. 

Jak dokonać pomiaru?
1. Montaż do ściany

 – szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału 
zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm

2. Montaż do sufitu
- szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu

3. Montaż we wnęce okiennej
- szerokość i wysokość wnęki.

Rodzaje dostępnych tkanin:

Dzień – noc Gładkie Termo / 
zaciemniające

Screen
Kolory mechanizmów:

Anoda CzarnyBiały Antracyt

Sposoby montażu: 

•  ściana

•  sufit

•  we wnęce okiennej

Rodzaje sterowania:

•  łańcuszek

•  WAŻNE:  
Należy podać stronę  
sterowania łańcuszka.
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Roleta wolnowisząca 
KASETA B 55

Rolety wolnowiszące w kasecie B 55 to system przeznaczony do montażu na przeszkleniach, gdzie 
wymagana jest zwiększona wytrzymałość rury nawojowej rolety. Materiał nawijany jest na aluminiową 
rurę z wpustem, dzięki czemu roleta może zostać wyprodukowana w rozmiarze nawet ponad 250cm. 
Rolety B 55 montowane są do ściany lub sufitu za pomocą skręcanych uchwytów montażowych nad 
wnęką okienną lub w środku wnęki okiennej. Kaseta ma wymiary 8,5 x 8,5 cm.

Jak dokonać pomiaru?
1. Montaż do ściany

 – szerokość i wysokość wnęki okiennej powiększone o zapas materiału 
zachodzący na ścianę. Do wysokości należy zawsze doliczyć 25 cm

2. Montaż do sufitu
- szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu

3. Montaż we wnęce okiennej
- szerokość i wysokość wnęki.

Rodzaje dostępnych tkanin:

Dzień – noc Gładkie Termo / 
zaciemniające

Screen
Kolory mechanizmów:

Anoda Czarna strukturaBiały

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 55 cm

MAX 280 cm

MAX 500 cm

Wymiary:Sposoby montażu: 

•  ściana

•  sufit

•  we wnęce okiennej

Rodzaje sterowania:

•  łańcuszek

•  silnik

•  sprężyna

•  WAŻNE:  
Należy podać stronę  
sterowania łańcuszka.



Żaluzja pionowa 
VERTIKALE

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 55 cm

MAX 250 cm

MAX 500 cm

Wymiary:

Popularna w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności swoje zastosowanie odnajduje 
w szpitalach, urzędach oraz biurach. System pozwala na przesuwanie żaluzji w osi poziomej, a dzięki 
obrotowym zaczepom tkaniny możemy płynnie regulować zaciemnieniem pomieszczenia. 

Rodzaje dostępnych tkanin:

Gładkie

Kolory mechanizmów:

Biały

Jak dokonać pomiaru?
1. Montaż do ściany

 – szerokość wnęki okiennej powiększona o zapas materiału.  
Wysokość należy zawsze podać kompletną, czyli tkanina + mechanizm

2. Montaż do sufitu
- szerokość wnęki i wysokość mierzona od parapetu do sufitu

3. Montaż we wnęce okiennej
- szerokość i wysokość wnęki.

Termo / 
zaciemniające

Screen

Sposoby montażu: 

•  ściana

•  sufit

•  we wnęce okiennej

Rodzaje sterowania:

•  łańcuszkowo-sznurkowy
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Sposoby montażu: 

•  ściana

•  sufit

•  we wnęce okiennej

•  bezinwazyjnie do ramy okiennej

•  inwazyjnie w świetle szyby

Szerokości lameli:

•  50 mm

•  25 mm

•  16 mm (tylko ALU)

Rodzaje sterowania:

•  sznurkowe

•  elektryczne

Żaluzja pozioma
drewno lub aluminium

Żaluzje poziome to jeden z najbardziej rozpowszechnionych systemów osłon okiennych. Pomimo wielu lat 
istnienia są produktem nadal chętnie wybieranym przez klientów, a to za sprawą swojej funkcjonalności 
oraz długiej żywotności. Żaluzje są przystosowane do montażu na nowoczesnych oknach drewnianych 
i PCV, a żaluzje aluminiowe dzięki swojej konstrukcji i odporności na wilgoć z powodzeniem znajdują 
zastosowanie w kuchniach czy łazienkach.

Jak dokonać pomiaru?
1. Montaż w ścianie, na suficie i we wnęce - jak roleta wolnowisząca B 50

(str. 18)

2. Montaż bezinwazyjny - jak roleta mini (str. 5)

3. Montaż inwazyjny 
- szerokość i wysokość samej szyby bez uszczelki

Rodzaje dostępnych tkanin:

Drewniane Aluminiowe

Kolory mechanizmów:

W kolorze lameli

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 55 cm

MAX 240 cm

MAX 250 cm

Wymiary:



Moskitiery okienne wykonane są z siatki osadzonej na aluminiowych profilach montowanych do okien. 
Solidne wykonanie pozwala na długie użytkowanie produktu. Samodzielny montaż moskitiery jest bardzo 
prosty - odbywa się za pomocą przekręcanych zaczepów. Dzięki temu moskitierę można w łatwy sposób 
założyć lub zdjąć z ramy okiennej.

Jak dokonać pomiaru?
A.  Zmierz szerokość i wysokość światła okna w najszerszym 

miejscu

B. Zmierz grubość felca, ramy okiennej z uszczelką.

Kolory profili:

Kolory siatki:

Szary Czarny

Biały Brąz Złoty DąbAntracyt Mahoń Orzech Winchester

Moskitiera 
ramkowa 

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 25 cm

MAX 130 cm

MAX 200 cm

Wymiary:
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Moskitiera drzwiowa to bardzo popularny system, znajdujący zastosowanie w oknach balkonowych. 
Ergonomiczna poprzeczka wzmacniająca konstrukcję i pełniąca rolę klamki jest rozwiązaniem bardzo 
praktycznym i estetycznym. Moskitierę montuje się we wnęce drzwiowej. Moskitiera osadzona jest w 
ramie – dzięki temu jest bardziej stabilna.

Jak dokonać pomiaru?
Podaj:
A - szerokość światła okna balkonowego, od krawędzi do krawędzi

B - wysokość światła okna balkonowego, od krawędzi do krawędzi.

C - szerokość całej szpalety, razem z ramą okienną. 

Dodatkowo, upewnij się czy Twoje okno posiada wywietrznik lub 
nietypowe wykończenie, które może utrudnić funkcjonowanie 
moskitiery.  

Podane wymiary w zamówieniu traktowane są jako całkowite 
wymiary moskitiery wraz z ramą.

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 50 cm

MAX 120 cm

MAX 250 cm

Wymiary:

Strony zawiasów: PRAWA, LEWA (PATRZĄC OD ZEWNĄTRZ)

Moskitiera 
drzwiowa

Kolory profili:

Kolory siatki

Szary Czarny

Biały Brąz Złoty DąbAntracyt Wiśnia Orzech



Szary Czarny

Kolory profili:

Kolory siatki:

Moskitiera rolowana to nowoczesny system moskitier przeznaczony do montażu we wnękach okiennych 
i drzwiowych oraz na ościeżnicach. Moskitiera montowana jest w kasecie, do której chowa się siatka i 
prowadnice, dzięki którym tworzy się szczelny układ zatrzymujący uciążliwe insekty i owady oraz opady 
z drzew, krzewów i kwiatów. Kaseta wyposażona jest w mechanizm sprężynowy, który umożliwia pracę 
moskitiery w pionie. Po rozwinięciu siatka mocowana jest do listwy hakowej lub zaczepów znajdujących 
się w prowadnicach. System sprawdza się świetnie na oknach dachowych.

Biały Brąz AntracytMahoń Orzech

Jak dokonać pomiaru?
Dla moskitier do okien dachowych:
- Zmierz szerokość i wysokość światła szpalety okiennej. 

Dla moskitier okiennych:
- Zmierz szerokość i wysokość światła okna
- Zmierz szerokość ramy okiennej w kilku miejscach

Moskitiera rolowana 
okienna i dachowa

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 50 cm

MAX 120 cm

MAX 250 cm

Wymiary:Sposoby montażu:

rama okienna  
(od zewnątrz)

do wnęki okiennej

ściana/sufit
Złoty 
Dąb
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MOSKITIERA
PLISOWANA

Moskitiery drzwiowe plisowane to idealne rozwiązanie chroniące drzwi tarasowe oraz balkonowe przed 
owadami, pyłkami oraz kurzem. Moskitiera plisowana to innowacyjna osłona, która nie ogranicza 
funkcjonalności drzwi i pozwala na zatrzymanie jej w dowolnej pozycji. Cechą charakterystyczną tego 
produktu jest zastosowanie specjalnej plisowanej siatki, która podczas zamykania układa się w harmonijkę 
i chowa w profilu bocznym.

Jak dokonać pomiaru?
Podaj:
A - szerokość światła okna balkonowego, od krawędzi do krawędzi

B - wysokość światła okna balkonowego, od krawędzi do krawędzi.

C - szerokość i wysokość całej szpalety, razem z ramą okienną. 

Dodatkowo, upewnij się czy Twoje okno posiada wywietrznik lub nietypowe 
wykończenie, które może utrudnić funkcjonowanie moskitiery.  

Podane wymiary w zamówieniu traktowane są jako całkowite wymiary moskitiery 
wraz z ramą. 

WAŻNE: Należy podać stronę przesuwania od zewnętrznej strony

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 100 cm

MAX 400 cm

MAX 270 cm

Wymiary:Kolory profili:

Kolory siatki

Szary Czarny

Biały Brąz Złoty DąbAntracyt Orzech



MOSKITIERA 
PRZESUWNA

Moskitiera przesuwna doskonale sprawdza się w dużych, przeszklonych, przesuwnych tarasowych oknach. 
Nowoczesne moskitiery wykonane z trwałych i elastycznych materiałów, nie tylko są skuteczne, ale 
także eleganckie. Skrzydło moskitiery przesuwa się na dwóch prowadnicach (jedno lub dwutorowych). 
Konstrukcja moskitiery nie posiada poprzeczki dzielącej, co zapewnia odpowiednią estetykę.

Jak dokonać pomiaru?
Podaj:
A - szerokość światła okna balkonowego, od krawędzi do krawędzi

B - wysokość światła okna balkonowego, od krawędzi do krawędzi.

C - szerokość i wysokość całej szpalety, razem z ramą okienną. 

Dodatkowo, upewnij się czy Twoje okno posiada wywietrznik lub nietypowe 
wykończenie, które może utrudnić funkcjonowanie moskitiery.  

Podane wymiary w zamówieniu traktowane są jako całkowite wymiary moskitiery 
wraz z ramą. 

WAŻNE: Należy podać szerokość każdej przesuwnej ramy.

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

MIN 150 cm

MAX 250 cm

MAX 460 cm 
(potrójne drzwi)

MAX 350 cm 
(podwójne drzwi)

MAX 350 cm 
(pojedyncze drzwi)

Wymiary:Kolory profili:

Kolory siatki

Szary Czarny

Biały Brąz Złoty DąbAntracyt Orzech
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Prowadnica ALU szeroka płaska – 3,8 cm

Stosuje się w kasetach ALU przyszybowych 

Dostępne kolory: 
biały, brąz, antracyt

Prowadnica ALU płaska standard – 3,2 cm

Stosuje się w kasetach  ALU przyszybowych

Dostępne kolory: 
biały, brąz, antracyt,złoty dąb ciemny, orzech, dąb bagienny, mahoń, 
winchester 

Prowadnica PCV płaska ze stopką – 3,2 cm

Stosuje się w kasetach ALU przyszybowych z zaokrągloną listwą przyszybową

Dostępne kolory: 
biały, brąz, antracyt,złoty dąb ciemny, orzech, dąb bagienny, mahoń, 
winchester

Prowadnica PCV przestrzenna standard

Stosuje się w kasetach  PCV oraz ALU przestrzennych

Dostępne kolory: 
biały, brąz, antracyt, złoty dąb, jasny dąb, orzech, mahoń, orzech wenge, 
wiśnia, dąb bagienny, winchester, wiśnia, dąb bagienny, winchester 

Prowadnica PCV przestrzenna z wąską stopką

Stosuje się w kasetach  PCV oraz ALU przestrzennych

Dostępne kolory: 
biały, brąz, antracyt, złoty dąb, jasny dąb, orzech, mahoń, orzech wenge, 
wiśnia

Prowadnica ALU B55

Stosuję się w roletach w kasecie B55 

Dostępne kolory:  
biały, anoda, czarna struktura

RODZAJE
PROWADNIC
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NASZE
INSPIRACJE
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