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Zasłony panelowe
Zasłony panelowe to idealne 
rozwiązanie dla dużych 
szklanych powierzchni oraz 
okien.

Zarówno ochronę przed 
słońcem jak i ochronę 
prywatnośći, czy dyskretny 
podział pomieszczeń, zasłony 
panelowe oferują dużą 
elastyczność w tym zakresie.

Zasłony panelowe Decomatic to 
modułowa konstrukcja o najwyższej 
jakości .

Idealnie ukształtowany profil z 
nowoczesnym designem, niezawodnej 
technologii oraz bezbłędnej 
funkcjonalności, dają bardzo płynne 
działanie oraz subtelny harmonijny 
wygląd.

Możliwe jest utworzenie 2-, 3-, 4-, 5- i 
6-torowych zasłon za pomocą tylko 
dwóch szyn.

Każdy z poruszających się wózków 
może posiadać indywidualną obsługę, 
zapewniając maksymalną mobilność 
panelu.



Łączenie górnych szyn

Pojedyńcze profile 2-torowe i 3-
torowe można w łatwy sposób 
równolegle łączyć za pomocą 
solidnego łącznika.

Połączone profile wyglądają 
równie elegancko, co pojedyńcze.

Solidne łączniki, pozwalają na 
nieograniczone rozszerzanie szyn.

Płynnie poruszające się wózki 
wyposażone są w duże rolki, dostępne 
też w wersji obrotowej.

W razie potrzeby zatrzymany wózek, 
może być w bardzo szybki sposób 
indywidualnie wyregulowany i 
naprawiony bez demontażu całej 
szyny

Wózki wyposażone są w zatrzaski za 
pomocą, których mocowanie panela 
odbywa się bez użycia jakichkolwiek śrub. 
Dzięki temu rozwiązaniu możemy 
wyeliminiować wszelkie niepotrzebne 
prześwity.

Panel jest mocowany do wózka za pomocą  
samoprzylepnych rzepów. Pozwala to na 
szybkie i bezpieczne mocowanie materiału 
do listwy.



Prosty bezpieczny Montaż

Pojedyncze szyny mocowane mogą 
być za pomocą Standardowego-
Klipsa, natomiast Podwójny Uchwyt 
stosowany jest przy szynach 
łączonych.

Alternatywnie górne szyny 
można zamocować 
bezpośrednio do sufitu.

Szyny zakończone są 
estetycznymi zaślepkami.

Opcje sterowania

Istnieje kilka wygodnych sposobów 
do obsługi zasłon panelowych.

Swobodne ruchome panele to 
maksymalna elastyczność 
obsługi.

Aluminiowy rączka lub sznurek 
pozwalają na bardzo wygodną 
obsługę.

Sprawdzona technologia i 
przeprowadzone testy pozwoliły na 
stworzenie klipsu za pomocą, 
którego montaż odbywa się w 
bardzo łatwy i szybki sposób.



Stronę oraz miejsce sznurka można 
łatwo zmienić, nawet po montażu.

Blokada transportowa zapewnia 
bezpieczną ochronę podczas 
transportu.

FV10 - Swobodne przesuwnie
Panele mogą być przemieszczane 
indywidualnie za pomocą dłoni.

FV11 - Rączka obsługowa 
Przesuwanie odbywa się za 
pomocą eleganckiej rączki

FV12 - Sznurek Obsługa 
odbywa poprzez 
pociągnięcie sznurka.

Parametry techniczne

Maksymalna szerokość 5,9 m* 
Maksymalna wysokość 3,5 m 
Maksymalne obciążenie 12 kg

Wymiary paneli: 200 - 1600 mm 
Maksymalna waga panela 2,8 kg 
Ciężar tkaniny: do 0,5 kg / m2

* w zależności od opcji sterowania
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Nazwa modeli

Profil na rzep

FV 10

FV 11

FV 12

Dostępne modele








