Stále se zdokonalujeme ....

Zbrojovka obj. 13
755 01 VSETÍN
CENTRÁLA VSETÍN
PRO TUZEMSKO
tel.: +420 571 477 522
fax: +420 571 424 856
e-mail: hyza@stin.cz

www.stin.cz

INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ

TEXTILNÍ ROLETKY

Využití horizontálních žaluzií je mnohostranné a jejich barevná škála dovoluje harmonicky sladit
barvy v místnosti s barevnými doplňky a vytvořit tak příjemnou atmosféru dle vašeho vkusu.
Výhodou horizontálních žaluzií je především jednoduché ovládání, rychlost montáže, minimální
údržba a především cenová dostupnost.

Výjimečně ﬂexibilní, elegantní a velmi dekorativní prvek do vašich oken. Žaluzie Plisé
představují efektivní, dokonalý a estetický způsob zastínění. Materiálem pro stínění je
speciální plisovaná látka. Díky své univerzálnosti a široké škále barev látek je plisé výborným
elegantním doplňkem pro vyladění moderního interiéru.

Dávají možnost dokonalého celkového stínícího efektu v návaznosti na architektonické řešení
interiérů a jsou ideálním dekoračním i praktickým doplňkem. Vhodně zvolený typ textilních
roletek, dovoluje harmonicky sladit barvy v místnosti s barevnými doplňky a vytvořit tak příjemnou
atmosféru dle vašeho vkusu. Široká nabídka látek a typů textilních roletek.

TEXTILNÍ ROLETKY DEN/NOC

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

DŘEVĚNÉ ŽALUZIE & BAMBUSOVÉ ROLETKY

Velmi praktický doplněk pro dokonalý stínící efekt. V návaznosti na architektonické řešení
interiérů jsou ideálním dekoračním i praktickým doplňkem. Široká nabídka látek a typů textilních
roletek umožňuje sladit volbu intenzity zastínění a komplexního barevného sladění.

Reprezentativní doplněk do vašeho pracovního zázemí. Elegantně doplní váš interiér a zcela
nahradí záclony nebo závěsy. Mezi její přednosti patří schopnost zaclonit velké plochy.
Překvapí vás řadou neočekávaných světelných a prostorových efektů.

Jsou stylovým, estetickým a luxusním doplňkem interiéru, dotvářejí a umocňující pocit
dokonalé elegance a harmonie v každém detailu. Přírodní materiál a kvalita zpracování Vás
vždy dokáže okouzlit svoji prostou krásou, užitečností i trvanlivostí.
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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
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