Tento stylový katalog vás bude inspirovat.
Pomůže vám vytvořit interiér podle představ o vlastním domově. Až ho dokončíte, bude se v něm
zrcadlit vaše duše.

Jsme rádi, že vám můžeme poskytnout možnost dát vašemu domovu unikátní vzhled. S našimi produkty
té nejvyšší kvality, s inovativním designem vám to půjde snadno.

Přejete si závěsy nebo římské rolety, které jsou více než jen pouhá látka? Které splňují vaše požadavky
na design a osobitost?

Pak důvěřujte značce Inside. Jsme jedničkou v oboru.

Římské rolety / látka : Canvas 100 – kolekce : essential – tunýlky ze zadní strany – podšívka Lasertech 10
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#FTUJODMBTT

Zaručeně pětihvězdičková kvalita
kvalita
 Nejvyšší
(VBSBOUFFEIJHIFTURVBMJUZ
Dopřejte
si FYDFQUJPOBM
nevšední kvalitu.
Se8JUI
značkou
Inside
zaručeně
tu nejlepší
&OKPZ PVS
RVBMJUZ
*OTJEF
 ZPVdostáváte
BSF HVBSBOUFFE
UP HFU
UIF CFTU
okenní
dekoraci,
která
se
v
současnosti
nabízí.
UIBUXJOEPXEFDPSBUJPOIBTUPPGGFSUPEBZ

 Neustálá
*OOPWBUJPOT
inovace
Více
než 15 let jsme průkopníky v oboru. Proto se můžete
plně spolehnout na naše
8JUINPSFUIBOZFBSTBTQJPOFFSTJOPVSTFDUPS
ZPVDBODPVOUPO*OTJEFT
zkušenosti.
Děláme vše proto, aby byly vaše rolety perfektní, v každém detailu.
JOOPWBUJWFTQJSJU8FEPFWFSZUIJOHXFDBOUPFOTVSFUIBUZPVSTIBEFTBSFQFSGFDU
GPSPQUJNBMVTFJOZPVSIPNF EPXOUPUIFTNBMMFTUEFUBJMT

 Nadčasový
5JNFMFTTEFTJHO
design
4FMFDUUIFEFTJHOGPSZPVSXJOEPXDPWFSJOHTUIBUNBUDIFTZPVSPXOTUZMF$PN
Vyberte
si design pro své rolety, který přesně vyhovuje vašemu stylu. Vylaďte svůj
interiér
dokonalými vzory, barvami, které si sami zvolíte. Design vašeho
QMFUFZPVSJOUFSJPSXJUIUIFQFSGFDUQBUUFSOJOUIFDPMPSTZPVXBOU*/4*%&NBLFT
interiéru
s Inside nikdy nezestárne.
ZPVSJOUFSJPSEFTJHOPVUTUBOEJOH

 Hovoříme
$VTUPNXJOEPXDPWFSJOHT
o roletách
Chcete
znát odpovědi na své otázky a splnit si*/4*%&MJTUFOTBOEPGGFSTZPVUIF
své touhy? Inside vám nabízí to
%PZPVIBWFQBSUJDVMBSRVFTUJPOTPSEFTJSFT
nejlepší
řešení.
Od
začátku
do
konce
se
snažíme
neustáleXFDPOUJOVFUPTFBSDI
zlepšovat své produkty,
CFTUTPMVUJPOT'SPNUIFDPODFQUJPOUPUIFmOBMQSPEVDU
abyste
z
nich
měli
léta
radost
a
užitek.
Děláme
to
s
radostí
a sQMFBTVSF
touhou být
v oboru
GPS FWFO CFUUFS TZTUFNT UIBU XJMM QSPWJEF ZPV XJUI ZFBST PG
.BEF
UP
nejlepší.
Daří
se
nám
to.
NFFUZPVSTQFDJmDBUJPOT BOEBMXBZTXJUIUIFTBNFEFTJSFGPSQFSGFDUJPO

energii a životní prostředí
 Šetříme
&OFSHZFGmDJFOUBOEFOWJSPONFOUBMMZGSJFOEMZ
Inside
klade
důraz na
užitnou hodnotu.
RoletyIPNF
a závěsy
Inside
snižují
spotřebu
*/4*%&
XJOEPX
DPWFSJOHT
JOTVMBUF ZPVS
BOE
SFEVDF
ZPVS
FOFSHZ
energie
ve
vašem
domově.
Navíc,
u
látek
je
dbáno,
aby
kvalita
odpovídala
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Římská roleta / Látka: Loft – vzor: Balleo-kolekce IR: tunýlky našité na látce- podšívka Lasertech 10.
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Římská roleta / látka: Moon - 4100 - kolekce: Midnight Sun

vouwgordijnen I Stof: Moon - Dessin: 4100 - Collectie: Midnight Sun - baleinen voor

Římská
roleta / látka:
LoftLoft
120120
- kolekce:
Essential
vouwgordijnen
I Stof:
- Collectie:
Essential - baleinen voor

Římské rolety / látka: Lasertech 30-kolekce: Essential
Tunýlky ze zadní strany – šikmé provedení.
Všimněte si přesného sladění tunýlků.
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Inside má také to pravé řešení pro šikmá okna. Díky vyspělé technologii navíjecích systémů Inside je nyní možné použít římské rolety i na šikmá okna.
Roleta může být vytažena do nejnižšího bodu šikminy. Inside dbá na detaily. V případě, že víme předem jak okna vypadají, vše bude perfektně sladěno.
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ZávěsDrapery
/ látka: Canvas
10Canvas
– kolekce:
SunMidnight
– zvlněnýSun
sklad.
I Fabric:
10 -Midnight
Collection:
- drapery Ripple-fold ﬁnish
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> Kombinace zatemňující a transparentní římské
rolety má dvojí užitek. Během dne můžete
regulovat světlo anebo jste chránění proti
pohledům zvenčí. Večer a v noci zatemňující rolety vytvářejí tu správnou atmosféru a
perfektně chrání vaše soukromí.

Římská roleta / látka: Casual 11. Kolekce: Essential Pure – tunýlky ze zadní strany – zatemňující podšívka.
Římská roleta / látka 2200/00. Kolekce: Midnight Sun-tunýlky z přední strany.
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Římské rolety / látka: Casual 11. Kolekce: Essential pure – tunýlky ze zadní strany – zatemňující podšívka.
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Římské rolety / látka: Lasertech – vzor: Charm- kolekce: IR – tunýlky našité na látce.
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Polštáře
látka: Loft
– -vzor:
Customer
– kolekce:
IR
pillows I/ Fabric:
Loft
Pattern:
Customer
- Collection:
IR

BROCHURE_Amerika.indd 13
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Římské rolety
Díky svému designu se římské rolety hodí do tradičního i moderního interiéru. V kombinaci se
závěsy, tvoří římské rolety zajímavý prvek interiéru. Anebo, proč nekombinovat dvě římské rolety?
Za prvé, transparentní látka umožňuje průnik světla během dne a druhá římská roleta z dekorativní
látky zajišťuje soukromí večer a v noci.

Římská roleta / látka: Loft 100 – kolekce: Essential, tunýlky z přední strany.
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> Značka inside se odlišuje od ostatních
detailním zpracováním a neustálou inovací.
Například pružinky na koncích laminátových
výztuží zajišťují neustálé vypnutí látky na jejich
okrajích a garantují tak perfektní vzhled vašich
římských rolet.

15
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Římská roleta / látka: 2050/00 – kolekce: Midnight sun – tunýlky ze zadní strany.

Navíjecí šňůrky a řetízky můžete vybírat z barevné
škály, poslední sklad chrání barvu látky před sluncem. U římských rolet Inside je dbáno na detaily.
Proto Inside neváhá dávat na systém
10 letou záruku.

Římská roleta / látka: Loft – vzor: Customer – kolekce: Ir – tunýlky našité
na látce – zatemňující podšívka.

> Věděli jste, že je velmi snadné zacházet s
roletami Inside? Nastavitelné spodní kroužky
a ultrazvukem vyříznuté otvory pro vyjmutí
laminátových výztuží usnadňují sejmutí látky ze
systému kvůli praní látky. Římské rolety budou
stále jako nové.

Římská roleta / látka: Loft 120 – kolekce: Essential – tunýlky z přední strany.
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Římská roleta / látka: Loft – vzor Venice – kolekce: IR – tunýlky ze zadní strany – zatemňující podšívka.
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Římská roleta / látka : Lasertech 100 – kolekce : Essential, tunýlky z přední strany – verze XXL.
(šířka 5 m x výška 4,75 m)
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Máte opravdu velká okna, kde byste přesto chtěli
římské rolety? S Inside je to možné; vysoká kvalita
je zaručena i pro extrémě velké rozměry. Základní
škála je možná až do šířky 420 cm a výšky
590 cm.

> Velké rozměry lze ovládat manuálně stejně
jako menší rozměry.

Římská roleta / Látka: Lasertech 100 - kolekce: Essential tunýlky s přední strany
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Panelové stěny
Jednoduchost panelových stěn skýtá nepřeberné množství kombinací. Panelové stěny jsou obvykle
používány pro velká okna nebo posuvná okna a dveře. Interiér tvořený panelovými stěnami je velmi
nadčasový.

> Máte rádi jednoduchý interiér? Panelové
stěny s laminátovými výztužemi dají vašemu
interiéru stylový vzhled a přesně to co
potřebujete.

Panelová stěna / látka: Lasertech 10 – kolekce: Essential.
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Vouwgordijnen zorgen zowel in traditionele als in moderne interieurs voor een
moderne, warme look. U kan die laten afwerken met overgordijnen en sierpanden of
zelfs twee vouwgordijnen combineren. De ene in transparante stof laat overdag het
licht binnen en de ander in gesloten stof zorgt ‘s avonds voor een intieme sfeer.

Panelová stěna / látka: 2200/00 – kolekce: Midnight Sun, panely bez výztuží – 5 panelů.

23
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Závěsy
Závěsy
Ze všech látek kolekce Inside lze také vyrábět závěsy. Vybírat můžete z několika variant horních
skladů: jednoduchý, dvojitý, trojitý, anglický, zvlněný nebo také s kroužky

> Závěsy jsou ideální v kombinaci s římskými
roletami Inside, látkovými roletami Bematech, nebo panelovými stěnami. Není to
pouze designová záležitost, ale mají také izolační vlastnosti a pomáhají vám tak snižovat
spotřebu energií vaší domácnosti.

Závěsy / látka: Moon – vzor: Flaming Stripes – kolekce IR
Závěsy s kroužky
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Draperies
I Fabric:
Casual
- Collection:
Pure - single
pleat
Závěsy
/ Látka:
Casual
001 -001
kolekce:
EssentialEssential
Pure - jednoduchý
sklad.
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Závěsy / Látka: Casual 001 - kolekce: Essential Pure - jednoduchý sklad.

BROCHURE_Amerika.indd 27
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Závěsy / látka: Canvas 10 – kolekce: Midnight Sun – závěsy se zvlněným skladem.
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Kolekce
Kolekce
Inside je vždy úzce spjat s designem a s vývojem látek té nejvyšší kvality. Společně s textilními designéry vybíráme ty nejvhodnější látky pro římské rolety. Kolekce Inside nabízejí široký výběr kvalitních
látek, vzorů a barev. Od nadčasové klasiky po současnou modernu jsou látky Inside vhodné do
každého interiéru. Je možné vybírat z normálních transparentních, težších a zatemňujících látek.
Technologie Inside Revolution dává vašim roletám a závěsům unikátní vzhled.

ESSENTIAL
ESSENTIAL PURE
MIDNIGHT SUN
ALASKA
IR
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Essential Pure
the making of
ZNAMENÁ

Inspiraci
Inspiration
Nejnovější
kolekce
Inside
jsou
For thelátky
newest
INSDIE
fabric
výsledkem
inspirace
textilních
designécollection, the designers took their
rů. Výběr zprimarily
různýchfrom
textur,
inspiration
the přirodních
different
struktur,
architektury
a módy.
textures and structures in nature,
architecture and fashion.

Design
R&D
Designéři
hledali
bohaté
vzory,
The designers
went
looking
for aby
vytvořili
strukturu,
kteráand
je tak
typická pro
character-rich
patterns
matching
Essential
Pure.
weaves to create the structure that
deﬁnes Essential Pure.

Výběr
Testing
Vybrané
byly
následně
použity
The
colorsbarvy
chosen
were
then woven
pro
různé
struktury.
Z
tisíce
látek
byla
into the different structure designs.
tato kolekce.
From thousandsvybrána
of test fabrics,
only
the most beautiful were chosen.

Výrobu
Production
After an extensive
of tests,
the
Vybrané
látky jsou series
opatřeny
ochrannou
vrstvou
testovány
nejvyššítreated
kvalitu.
selecteda fabrics
werenawoven,
with a special protective layer, and inspected to assure the highest quality.
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Stylish
Styl
Natural
Přírozený

vzhled
Nadčasovost
Timeless
Jednoduchost
Austere

Essential jeis kolekce
a collection
of 5
in 9 popular
Essential
5 látek
v 9fabrics
oblíbených
barvách
od bílé,
béžové
a hnědé
antracitové
a
colors, from
off-white
to beige
andkbrown
to anthčerné. Polyesterové látky jsou plně omyvatelné a
racite and black. The polyester fabrics are washas nulovou srážlivostí.
ble and shrink- free. For a result that looks perfect,
the fabrics are woven in double widths (300 cm/
118”), with virtually no seams.
This fabric line is designed for modern and traditional decors and creates unity and class in your
home.

Texture
Struktura
Pleasant
Potěšení
Dynamic
Dynamika
Design
Design

Essential
Pure Pure
is a textured
fabricstrukturu.
that givesTyto
your
Látky
Essential
mají různou
látky
byly
speciálněThe
vyvinuty
profabrics
značku
Inside.
space
character.
different
were
creaKolekce
byla
inspirována
přírodními
prvky.
ted and designed exclusively for INSIDE, inspired
by elements in nature. It brings the peace and
harmony from the outdoors into your home, and
you can enjoy your interior even more.
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Midnight
Sun
Transparent
Elegance
Elegant
Světlo
Light
Lněný vzhled

Linen appearance

The extensive
range of Sun
Midnight
Sun transpacomprises
Rozsáhlá
škála Midnight
obsahuje
rentní
a zatemňující
látky. Všechny jsou
vyro- fatransparent
and room-darkening,
washable
beny ze 100% polyesteru a mohou se prát.
brics made of 100% Polyester. You can choose
Můžete vybírat z různých barev a odlišného
from different colors and looks, including a linen
vzhledu,
včetně látek připomínající len.
style.

Látky
LivelyAlaska
Živé
Velvet soft
Moderní
Comfortable
Jemné
Contemporary

the Alaska
collection,
youlátky
will ﬁnd
fabrics with a
VInkolekci
Alaska
naleznete
s příjemnými
warm and
soft appearance.
Thisjsou
heavier
fabric
teplými
barvami.
Tyto těžší látky
ideální
prois
římské
závěsy
a panelové
stěny
díkydrape.
jejich
ideal forrolety,
drapes
thanks
to its lovely,
supple
tvarové
But it candokonalosti.
also be used for Roman-Shades or PanelTracks. With Alaska, you create a very pleasant and
intimate feel.
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IR
Discover all možnosti
of the possibilities
of IR vyzkoušíte
technologyna
with
the helpkonfigurátoru
of our web tool
Nekonečné
technologie
webovém
na on
stránkách
www.bematech.cz
.
Vytvořte
si
sami
svůj
unikátní
interiér.
Je
to
opravdu
www.shadow-inside.be. Personalise your interior today like you never could before.
revoluční
koncept. INSIDE is introducing a revolutionary concept.
With IR technology,
All offered fabrics for IR are washable and shrink-free. The transparent and room

Různé látky s nulovou srážlivostí, s možností praní jsou k dispozici v různých vzorech
are available in many different patterns and color combinations.
adarkening
barevnýchfabrics
kombinacích.
Látky mohou být potištěny ultra moderními nebo klasicThe
fabrics
can
be
printed
kými vzory nebo textem. with ultra-modern, classic, stripes and children’s patterns,
or with your own text. Personalise your interior and for a long lasting impression.

INSIDE REVOLUTION

In kolekce
addition Inside
to the Revolution
choice of patterns,
can also
getzávěsy
the double
width fabrics
in 135
Z
se vyrábíyou
římské
rolety,
a panelové
stěny. Kromě
vzorů
můžete
volit 135 barevných
odstínů látek.
single
colors.
The collection
with IR technology
is available for Roman Shades, panel
tracks and draperies.

> The
special
IR process
INSIDE
coverings more
thanlátek.
other,
Speciální
techologie
IR makes
zaručuje
ještě window
vyšší stálobarevnost
nežcolor-fast
u ostatních
traditionally dyed fabrics.

> Vyzkoušejte
You can play with
colors
and design
templates
website: www.shadow-inside.be.
různé
kombinace
vzorů
a barevonnaourwebových
stránkách našich prodejců.
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Automated window coverings
Automatizace
Pro
nabízíme
římské
rolety
s motorickým
ovládáním.
Můžete sioperaFor snadné
a more užívání
sophisticated
mind,
INSIDE
has
Roman Shades
with automated
vybrat
mezi
normálním
motorem
ovládaným
vypínačem,
motorem
na
dálkové
tions. Choose between a normal wall switch, remote control or an integrated
homeovládání,
nebo
motorem,
který
je
napojen
na
váš
centrální
ovladač.
automation system. Options for motorized shades are broad and add to today’s
living system.
You can also select a system with a timer for operation when you are away or with an
integrated sensor that automatically lowers your shades at a preset light level.

> Všechny
All motorization
components
komponenty
pro mocome with
torizaci
majía standard
standardě5-year
5 ti letou
warranty from INSIDE.
záruku.
All you have to think about is
al O
ric

perating

5

Sy

m
ste

Ele
ct

enjoyment.

Warranty

Bateriový
systém
INSIDE
je makes
extréměit jednoduchý.
Dálkovým
můžete
The INSIDE
battery
system
extremely easy
for you. ovladačem
With the remote
conovládat
všechny
rolety
rychle
a
snadno.
Bateriový
systém
je
uložen
v
profilu,
který
trol, you operate all of your window coverings quickly and easily. The battery system
je k dispozici v bílé barvě. Vyměna baterie je velmi jednoduchá. S tímto jednodusits above the curtain assembly in a head-rail that is available in white, black or gray.
chým, ale pokročilým systémem se vyhnete složité elektroinstalaci a získáte novou
The battery
is also very easy to replace. With this simple, but ingenious system, you
užitnou
hodnotu.
avoid expensive, complicated installation and you can spend your time on enjoyment.

Save energy
Šetřete
energií
In addition
to being
extremely
window
coverings
made
and
Římské
rolety
a závěsy
Inside decorative,
nejsou jen INSIDE
dekorativním
prvkem,
aleare
jsouwell
také
velmi
efektivní
hlediska
energie. Fungují jako dodatečná izolace vašich
practical,zas
well asúspor
beingspotřeby
energy efﬁcient.
oken.
They act as an additional insulation for the window, which is a major source for energy
V zimě vám pomáhají udržet teplo v místnosti a v létě zase nedovolí, aby se extrémloss. In the winter, INSIDE window coverings help to keep the cold outside and the
ní teplo dostalo do místnosti. S výrobky Inside získáváte dvojí užitek. Design samoheat inside;
in theznačnou
summer,úsporu
they provide
extra cooling.
zřejmě,
ale také
energie.
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100
% Belgian
belgický design
design
100%
INSIDE, justINSIDE
like Belgian
chocolates,
is pure
Belgian. Every studiu
windowacovering
is desigProdukty
vznikají
v našem
designérském
jsou vyráběny
entirely in our
ownProtože
design studios
madev with
thena
best
Belgianmístě,
fabrics.jsme
With
zned
belgických
látek.
vše seand
vyrábí
Belgii
jednom
productionkontrolovat
being centralised
in Belgium,
we can check
theschopni
smallest details
schopni
každý
detail výrobku.
Taktoeven
jsme
zaručitand
tu
provide the
highest
degreevýrobků.
of craftsmanship
that our
Along with
nejvyšší
kvalitu
našich
Přesvědčte
secustomers
sami, že deserve.
římské rolety
a
závěsy
Insideand
jsou
nejkvalitnější
naINSIDE
trhu. ensures the highest quality.
our designers
technical
specialists,
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Product overview
Přehled
základních variant
Tunýlky
ze zadní strany:
Battens on the back:
Roleta
je vytahována
The shade
is pulled upzaatkaždý
each tunýlek.
batten.
Výška paketu je minimální. V našem technickém manuálu
The stack height is minimal. See the technical
jsou uvedeny přesné výšky paketů v závislosti na výšce roleﬁleTato
for the
correct
stacking
Thisdokonalý
version vzhled.
ty.
verze
dává
roletě height.
jednoduše
gives the shade a more simple appearance.

Tunýlky
přední
strany:
Battensz on
the front:
The shade
is pulled
up everyza
other
batten.
Tyto
rolety jsou
vytahovány
každý
druhý tunýlek. Paket je
tak
vyšší
než
u
tunýlku
ze
zadní
strany.
Tento
The stack is bigger then with battens on
the systém ale zaručuje,
že paket přesně visí pod profilem. Je užší a netvoří
back. See the technical ﬁle for the correct
falešné sklady.
stacking height. This version gives the shade
a more simple appearance.

No battens:
Rolety
bez tunýlků:
The shade
is pulled upkaždých
every 6”.
Roleta
je vytahována
15 cm. Paket je minimální.
The stack
minimal.
technical
Tato
verzeheight
římskéisrolety
máSee
vícethe
“ležérní”
vzhled.
ﬁle for the correct stacking height. This version
gives the shade a more casual appearance.
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Příslušenství
"DDFTTPSJFT

JOTUBMMBUJPOPOXJOEPXXJUIPVUESJMMJOH
Konzola
pro instalaci na okenní rám bez
vrtání a šroubování.

Distanční FYUFOTJPOCSBDLFU
stěnová konzola

kovový
zlatý

#30$)63&@"NFSJLBJOEE

kovový
nikl

transparentní

bílý

šedý

černý



Možnosti
systému
Options
Profily
X proﬁX:
les
vused
bílé,for
šedé,
nebo
za příplatek
anglehnědé
topped
shades
ve
všech instandardních
available
white - gray -barvách
brown RAL.

Profily
pro
bateriové
Battery
proﬁ
les ovládání:
vavailable
bílé, šedé,
hnědé
a ve
všech standardních
in white
- gray
- brown
barvách RAL za příplatek.

Finesse
Finesseprofily:
proﬁles
vavailable
bílé, šedé,
hnědé
a ve
všech stanin white
- gray
- brown
dardních barvách RAL za příplatek.

Maxi
profily:
Maxi-proﬁ
les
pouze
v bílé
barvě, nebo za příplatek
Available
in white
v barvách RAL.

39

BROCHURE_Amerika.indd 39

26-01-2010 10:22:51

10 xINSIDE
advantages
10
plus pro
INSIDE
5
3
patented
patentováno

4

1

6

7
patented
patentováno

2
8

10

10

9

1.
pružiny
na konci
Látka
na okrajích
tenzi.
1. Samoregulovací
A self-regulating,patentované
patented sleeve
consisting
of alaminátových
spring and avýztuží.
rod keeps
themá
fabric
nice andvždy
tight.optimální
Depending
on
the weight of the fabric, each fabric is outﬁtted with a speciﬁc spring for the optimal result.

2. Patentované řezání otvorů ultrazvukem pro vyjmutí laminátových výztuží. Výztuže pak velmi snadno vyjmete a
látku prát.
2. můžete
A patented,
ultrasonic buttonhole without fraying ensures that the battens can be removed easily when the
window covering is to be cleaned.

3. Pevně našité kroužky pro průchod šňůrek.
3. The reinforced rings increase the quality. The extra reinforcement means that rings will no longer be able to come
loose.švy jsou šité neviditelným – ztraceným stehem. Znamená to, že steh není na okrajích vidět a okraje rolety
4. Krajní

zůstávají hladké a nepokrčené. Tímto způsobem šijeme většinu látek z kolekce Inside.
4. In addition, the side hems are blind-stitched. That means that no stitching will be visible at the front and will prevent
seams from konzoly
puckering.
is donenaonstrop
virtually
the entire
INSIDE
of fabrics. Zvládlo by ji i malé dítě.
5. Univerzální
proThis
instalaci
a stěnu.
Instalace
je collection
velmi jednoduchá.

Vyjmutí profilu z konzol je také velmi jednoduché, bez nebezpečí, že si poškodíte strop nebo stěnu.

5. The universal wall and ceiling brackets make installing an INSIDE window covering child’s play. Mounting brackets
are easy to use without tools and without damaging your ceiling.

6. Výztuže jsou vyrobeny z laminátu. Pouze laminát má požadovanou pevnost a zároveň pružnost.

6. The battens are made of ﬁberglass. Unlike aluminium versions, ﬁberglass stays straight and retains its shape.

7. Transparentní kroužky pro průchod šňůrek jsou uv rezistentní, vyrobeny z vysoce kvalitního polykarbonátu.
7. The transparent rings are UV-resistant and made of high-quality, color-fast polycarbonate. They are also the smallest

8. Na
spodní
kapse
je vytvořen
otvor
vyjmutí spodního laminátového profilu. Z důvodu praní je velmi snadné
of their
type,
so they
will not stand
outpro
as much.
sejmou látku ze systému.
8. An opening above the bottom hem provides easy access for removal of the hem bar without use of tools. For

9. Poslední
plnícan
funkci
ochrany easily
látky rolety
slunečnímu
záření
a změny barvy látky vlivem slunce.
cleaning,sklad
all parts
be removed
withoutproti
having
to undo any
stitching.
9. AŠvy
special
ﬂap prevents
the shade
fabric
discoloring
when being
raised.
10.
jsou sunprotective
standardně široké
3 cm. Římská
roleta
takfrom
vypadá
velmi pěkně
a elegantně.
10. The seams of the Roman Shade are 3 cm (1.2”) everywhere to create an even ﬁnish.
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Prodejce:

www.insideblinds.cz
www.insideblinds.sk

