
Interiérové stínění
Interiérové stínění zahrnuje široký výběr sortimentu výrobků stínící
techniky. Tyto stínící prvky patří mezi nejpoužívanější produkty
k zastínění vnitřních prostor a doladění designu interiéru.
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PROFESIONÁLNÍ PARTNER PRO VAŠE OBCHODY

Horizontální
žaluzie
Horizontální žaluzie stále představují nejrozšířenější způsob protislu-
neční ochrany a staly se nedílnou součástí interiéru. Ochraňují nejen
proti slunečním paprskům, ale regulují i světlo v místnosti a chrání
i vaše soukromí. Využití horizontálních žaluzií je mnohostranné a jejich
barevná škála lamel a profilů, včetně imitace dřeva, dovoluje harmonicky
sladit barvy v místnosti s barevnými doplňky a vytvořit tak příjemnou
atmosféru dle vašeho vkusu.

Lat́kové zǎluzie
Plise ́
Látkové žaluzie Plisé představují výjimečný flexibilní elegantní
a velmi dekorativní způsob zastínění. Jsou vhodné jak do
tradičně zařízených, tak nejmodernějších interiérů. Poskytují
možnost zastínění střešních oken a zimních zahrad, atypických
oken – šikmin, oblouků apod. Materiálem pro stínění je speciální
plisovaná (skádaná) látka. Díky své univerzálnosti a široké škále
barev a dekoračních látek je Plisé vysoce elegantním doplňkem
každého moderního interiéru.

Dřevěné
žaluzie
Dřevěné žaluzie nalézají uplatnění jako
reprezentativní, společenský a vysoce účelový
doplněk bytů, kanceláří a společenských
místností. Umožňují plynule regulovat úroveň
zastínění a přefiltrování světla přes dřevěné
lamely, a to dělá z této klasické ochrany
výrobek zvlášť dekorativní. Jsou stylovým
doplňkem interiéru, který dotváří a umocňuje
pocit dokonalé elegance a harmonie v každém
detailu. 
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Vertikální žaluzie
Vertikální žaluzie jsou elegantním a moderním doplňkem
současných interiérů, který umožňuje plnohodnotně nahradit
záclony nebo závěsy. Díky široké nabídce materiálů
a barevných odstínů vkusně a moderně sladíte vaši kancelář
i domov. Lamely díky antistatické úpravě a barevné a tvarové
stálosti vyžadují minimální nároky na údržbu. Mezi přednosti
vertikální žaluzie patří schopnost zaclonit velké plochy,
přičemž celkový dojem vede k provzdušnění celého prostoru. 

Textilní roletky
Textilní roletky jsou ideálním dekoračním i praktickým
doplňkem. Široká nabídka typů textilních roletek, odstínů
a druhů látek umožňuje sladit volbu intenzity zastínění
a komplexního barevného řešení interiéru. 

Textilní roletky
den a noc
Textilní roletky den a noc jsou první roletky, které nabízí
plynulou regulaci světla. Střídají dva horizontální pruhy
průhledné a neprůhledné látky. Tyto pruhy umožňují při
stahování a vytahování roletky různý poměr překrývání
a tím i různou absorpci světla pronikajícího do místnosti.
Textilní roletky den a noc spojují dohromady funkčnost
žaluzií a dekorativnost látkových roletek.
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CENTRÁLA VSETÍN
Zbrojovka obj. 13

755 01 VSETÍN

TEL: 571 477 506
FAX: 571 432 723

e-mail: info@kasko-vs.cz

POBOČKA PRAHA
Bystrá 2430/12
Horní Počernice
193 00 PRAHA 9

TEL: 281 922 923
FAX: 281 922 933
e-mail: praha@kasko-vs.cz

Razítko partnera

Bambusové
roletky
Bambusové roletky jsou vyráběny z čistě přírodních materiálů
a nabízí tak množství různých dekoračních stylů pro váš interiér
při využití mnoha designů spletených přírodních tkanin. Nabídka tří
typů bambusových roletek nabízí velké množství estetického
začlenění do nejrůznějších typů interiérů. Roletky lze dostat ve dvojím
provedení, a to s navíjením, které probíhá rolováním do vzhledného
balu nebo se stahováním, při kterém dochází k líbivému a pravidel-
nému řasení.


