
Plisé je vhodné do všech 
typů oken. Lehce si poradí 
i s atypickými tvary, nebo 
střešními okny. Používá se 
často i ke stínění zimních 

zahrad.

Pestrá paleta látek různých dekorů a vlastností 
uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka.

Plisé je možné ovládat ručně pomocí madla, táhla, 
šňůry, řetízku, nebo motoricky.

PLISÉ

LÁTKOVÉ 
STÍNĚNÍ
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PLISÉ VS, F – PRO VERTIKÁLNÍ OKNA A DVEŘE

Plisé VS, F pro vertikální okna a dveře - je určeno do všech typů oken 
a dveří. Lze je ovládat madlem, šňůrou nebo motorem. V jednom okně lze 
kombinovat i dva různé typy látek - tzv. provedení „den + noc.“ Žaluzie 
plisé jsou ideálním stíněním pro atypické tvary oken a dveří.

Plisé VS – s bočním vedením

VS 1 – Klasické 
stahování směrem dolů

VS 2 – Polohování látky
libovolně shora dolů,
zdola nahoru

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

VS 4 – Použití do oken
se šikminou

Typy vhodné pro různé tvary oken: trojúhelník, 
lichoběžník, pěti i šestiúhelník

Plisé F – volně visící

F 1 – Klasické stahování
směrem dolů, s brzdou

F 2 – Polohování látky
libovolně shora dolů,
zdola nahoru

F 3 – Provedení se dvěma 
ovládáními, spojení dvou 
látek v jednom výrobku

FE – Plisé s motorickým
ovládáním

Typy vhodné pro různé 
tvary oken: trojúhelník, 
lichoběžník

PLISÉ PL - PRO ZIMNÍ ZAHRADY

Plisé PL pro interiérové stínění zimních zahrad – ideální řešení pro zimní 
zahrady. Lze jej dodat v různých tvarech, a to jak tvary pravoúhlé, tak 
i lichoběžníky, trojúhelníky, pětiúhelníky, šestiúhelníky, nebo pro okna se 
šikminou. Ovládají se pomocí madla, kliky, anebo motoru.
Plisé je ve správné poloze na zimní zahradě zajištěno ocelovými lanky.

PL 40 – Skla se šikminou PL 41 – Pětiúhelníky

PL 11 – Pravoúhlé tvary PL 30, 31 – Lichoběžníky PL 32, 33 – Trojúhelníky

PL 42 – Šestiúhelníky

PLISÉ DF – PRO STŘEŠNÍ OKNA

Plisé DF pro střešní okna - je určeno speciálně pro střešní okna. Boční 
vedení je řešeno pomocí vodících lišt (DF Comfort), nebo lanky (DF). Využít 
lze nepřeberné množství látek různých dekorů. Na jednom okně je možné 
kombinovat i dvě látky typu „den + noc“, které Vám zajistí barevné oživení
interiéru.

Plisé DF Comfort – s bočním vedením v lištách

DF Comfort 10 – Klasické 
stahování směrem dolů

DF Comfort 20 – Poloho-
vání látky libovolně shora 
dolů, zdola nahoru

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

Plisé DF – s bočním vedením v lanku

DF 10 – Klasické stahová-
ní směrem dolů

DF 20 – Polohování látky 
libovolně shora dolů, zdola 
nahoru

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

PLISÉ SD FIXNÍ – TROJÚHELNÍKY / PLISÉ SR FIXNÍ, POHYBLIVÉ – PŮLKRUHY, ČTVRTKRUHY

Plisé SD - fi xní plisé slouží k trvalému zastínění oken, bez možnosti ovládání. 
Vyrábí se ve tvaru trojúhelníku, a lze jej využít i pro střešní okna.
Plisé SR - fi xní nebo pohyblivé plisé - slouží k zastínění půlkruhových nebo 
čtvrtkruhových oken. V případě pohyblivého typu se plisé ovládá pomocí 
madla.

SR 1 - Fixní plisé ve tvaru půlkruho-
vého oblouku (v nabídce i čtvrtkruh) 
– bez možnosti ovládání

SR 2 - Pohyblivé plisé ve tvaru půl-
kruhového oblouku, se stahováním 
směrem dolů

LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ PLISÉ – ÚDRŽBA

Plisé – nespornou výhodou plisovaných látek je jejich snadná údržba. V případě potře-
by ponořte plisé do vodní lázně o teplotě 30° s přídavkem čistícího přípravku. Látku dů-
kladně omyjte a následně plisé stlačte, aby došlo k vytlačení přebytečné vody. Poté plisé 
pověste a ve vytaženém stavu sušte. Během sušení látku několikrát stáhněte a vytáhněte. 
Látku nežehlete, ani nepoužívejte alkalické čistící prostředky, chemické ani ultrazvukové 
čistění. Výše uvedený způsob čištění vodou není určen pro látky zatemňující. Ty čistěte 
pouze vlhkou utěrkou. U plisé s elektrickým pohonem se nesmí elektrodíly namáčet! Pro 
trvalé plisování je důležité plisé pravidelně ovládat. Kvalitu látky udržíte, pokud plisé 
necháte občas déle vytažené. Plisé není určeno do exteriéru, ani ke stínění bazénů.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Plisé může být vybaveno ochrannými prvky 
pro bezpečnost dětí zamezující uškrcení dítěte.


