Látkové stínÔní

PLISÉ

PLISÉ
Plisé je vhodné do všech typś oken. Lehce si poradí i s atypickými tvary,
nebo stŋešními okny. Používá se ěasto i ke stínģní zimních zahrad.
Pestrá paleta látek rśzných dekorś a vlastností uspokojí i nejnároěnģjšího zákazníka.
Plisé je možné ovládat ruěnģ pomocí madla, táhla, šĽśry, ŋetízku, nebo motoricky.
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Plisé VS, F - pro vertikální okna a dveře
Plisé VS, F pro vertikální okna a dveįe - je urěeno
do všech typś oken a dveŋí. Lze je ovládat madlem, šĽśrou nebo motorem.
V jednom oknģ lze kombinovat i dva rśzné typy látek - tzv. provedení „den
+ noc.“ Žaluzie plisé jsou ideálním stínģním pro atypické tvary oken a dveŋí.
Plisé VS - s boêním vedením

VS 1 - Klasické stahování
smĤrem dolś

VS 4 - Použití do oken
se šikminou

VS 2 - Polohování látky
libovolnĤ shora dolś,
zdola nahoru

VS 3 - Spojení dvou látek
v jednom výrobku („den + noc“)

Typy vhodné pro rśzné tvary oken: trojúhelník, lichobģžník,
pģti i šestiúhelník

Plisé F - volnø visící

F 1 - Klasické stahování
smĤrem dolś, s brzdou

F 2 - Polohování látky
libovolnĤ shora dolś,
zdola nahoru

F 3 - Provedení se dvĤma
ovládáními, spojení dvou
látek v jednom výrobku

FE - Plisé s motorickým
ovládáním

Typy vhodné pro rśzné tvary
oken: trojúhelník, lichobģžník

Plisé PL - pro zimní zahrady
Plisé PL pro interiérové stínøní zimních zahrad
- ideální ŋešení pro zimní zahrady. Lze jej dodat v rśzných tvarech, a to jak
tvary pravoúhlé, tak i lichobģžníky, trojúhelníky, pģtiúhelníky, šestiúhelníky,
nebo pro okna se šikminou. Ovládají se pomocí madla, kliky, anebo motoru.
Plisé je ve správné poloze na zimní zahradģ zajištģno ocelovými lanky.

PL 11 - Pravoúhlé tvary

PL 40 - Skla se šikminou

PL 30, 31 - LichobĤžníky

PL 41 - PĤtiúhelníky

PL 32, 33 - Trojúhelníky

PL 42 - Šestiúhelníky
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Plisé DF - pro střešní okna
Plisé DF pro stįešní okna - je urěeno speciálnģ pro stŋešní okna. Boění vedení je ŋešeno
pomocí vodících lišt (DF Comfort), nebo lanky (DF). Využít lze nepŋeberné množství látek rśzných dekorś.
Na jednom oknģ je možné kombinovat i dvģ látky typu „den + noc“, které Vám zajistí barevné oživení
interiéru.
Plisé DF Comfort - s boêním vedením v lištách

DF Comfort 10 - Klasické stahování
smĤrem dolś

DF Comfort 20 - Polohování látky
libovolnĤ shora dolś, zdola nahoru

DF Comfort 30 - Spojení dvou látek
v jednom výrobku („den + noc“)

Plisé DF - s boêním vedením v lanku

DF 10 - Klasické stahování smĤrem
dolś

DF 30 - Spojení dvou látek v jednom
výrobku („den + noc“)

DF 20 - Polohování látky libovolnĤ
s
hora dolś, zdola nahoru

Plisé SD ﬁxní - trojúhelníky
Plisé SR ﬁxní, pohyblivé - půlkruhy,

čtvrtkruhy

Plisé SD - jxní plisé slouží k trvalému zastínģní oken, bez možnosti ovládání.
Vyrábí se ve tvaru trojúhelníku, a lze jej využít i pro stŋešní okna.
Plisé SR - jxní nebo pohyblivé plisé - slouží k zastínģní pślkruhových nebo ětvrtkruhových oken. V pŋípadģ pohyblivého typu se plisé ovládá pomocí madla.

SR 1 - Fixní plisé ve tvaru pślkruhového
oblouku (v nabídce i Ĝtvrtkruh) - bez možnosti
ovládání

SR 2 - Pohyblivé plisé ve tvaru pślkruhového
oblouku, se stahováním smĤrem dolś

Látkové stínění Plisé - údržba
Plisé - nespornou výhodou plisovaných látek je jejich snadná údržba. V pŋípadģ potŋeby ponoŋte plisé do vodní láznģ o teplotģ 30° s pŋídavkem ěistícího
pŋípravku. Látku dśkladnģ omyjte a následnģ plisé stlaěte, aby došlo k vytlaěení pŋebyteěné vody. Poté plisé povģste a ve vytaženém stavu sušte. Bģhem
sušení látku nģkolikrát stáhnģte a vytáhnģte. Látku nežehlete, ani nepoužívejte alkalické ěistící prostŋedky, chemické ani ultrazvukové ěistģní.
Výše uvedený zpśsob ěištģní vodou není urěen pro látky zatemĽující. Ty ěistģte pouze vlhkou utģrkou.
U plisé s elektrickým pohonem se nesmí elektrodíly namáěet!
Pro trvalé plisování je dśležité plisé pravidelnģ ovládat. Kvalitu látky udržíte, pokud plisé necháte oběas déle vytažené.
Plisé není urěeno do exteriéru, ani ke stínģní bazénś.

Pro další informace o produktech znaěky CLIMAX kontaktujte nejbližšího
obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz
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