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Moderní vertikální žaluzie – stínící i
dekorační prvek nejen do kanceláře
Vertikální žaluzie byly dříve k vidění převážně v kancelářích a komerčních
prostorách. V současné době však mohou nabídnout více, než jen
praktické stínění bez nutnosti velké investice. Rozsáhlé možnosti barev a
dekorů z vertikálních látkových žaluzií dělají také vkusný dekorační prvek
do každého interiéru. Jaké výhody vertikální žaluzie nabízejí?

Stínění pro velké prosklené plochy
Velkoformátová okna, balkonové dveře nebo i celé prosklené stěny jsou dnes součástí mnoha
moderních domácností. Stínění na nich však klasickými žaluziemi nezajistíte, a pořídit speciální
žaluzie na míru není zrovna levná záležitost. Vertikální látkové žaluzie jsou pro tyto účely ideálním
řešením.

Vertikální žaluzie si poradí i s atypickými rozměry
Vertikální žaluzie jsou řešením stínění pro atypická okna, dveře, nejrůznější výklenky a oblouky a
lze je navíc využít i místo dveří nebo jako zástěnu.

Možnost výběru stupně zatemnění
Potřebujete vertikálními žaluziemi pouze opticky předělit místnost, mít dostatek světla na práci v
kanceláři i při stínění ostrého slunce, nebo si přejete úplné zatemnění pro klidný spánek? To všechno
vám látkové žaluzie mohou splnit. Klíčovou informací při výběru je procento propustnosti látky.

Designový prvek do každého interiéru
Poslední roky vývoje vertikálních žaluzií kladou výrobci důraz nejen na vylepšování jejich vlastností,
ale také na estetiku. Proto lze vybírat z opravdu velkého množství barev, odstínů a dokonce je
kombinovat s různými dekory, které mohou tvořit dominantní designový prvek interiéru.

Praktické boční rolování
Vertikální žaluzie se zatahují do boku a mohou tak sloužit i místo klasických závěsů. Tuto vlastnost
oceníte především tehdy, kdy je montáž klasických žaluzií či rolet technicky obtížná kvůli nedostatku
místa nebo jiným stavebním omezením. Zákazník si sám může zvolit, zda bude žaluzie zatahovat
zprava doleva, zleva doprava, nebo ze středu do obou stran.

Jednoduchá údržba
I když jde o látku, což evokuje, že se na ni bude chytat prach a její údržba bude náročná, není tomu
tak. Použité tkaniny jsou u vertikálních žaluzií vysoce odolné proti znečištění, slunečnímu záření a
bývají také naimpregnované. A když už potřebují po delší době mokré čištění, nejedná se o nic
složitého. Tkanina také při dodržení pokynů výrobce rychle schne, takže se údržba dá zvládnout v
opravdu krátkém čase.

