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ROLETY 
MATERIAŁOWE
Rolety materiałowe są najbardziej popularnym systemem osłon okiennych. 
Stanowią funkcjonalną i estetyczną ozdobę, dzięki czemu doskonale pasują 
do każdego pomieszczenia. Zastosowane w nich mechanizmy zwijające 
pozwalają na płynną, odbywającą się w bardzo łatwy sposób, regulację.
Kolekcja tkanin charakteryzuje się wyjątkowo bogatą gamą kolorów i wzorów, 
od transparentnych poprzez pół-przepuszczające światło do całkowicie 
zaciemniających, a wszystkie dostępne są wśród tkanin gładkich  i deseniowych. 
Deco-Sun posiada w ofercie 17 modeli rolet, od wolnowiszących po wiele 
typów rolet w kasetach z prowadnicami.

















ROLETY 
TOP-LINE
Rolety Top Line to ekskluzywna linia rolet dla wymagających klientów. 
Charakter yzują się wyjątkową estetyką i  nowoczesnym wzornictwem. 
Występują wyłącznie w wersji wolnowiszącej w 6 modelach wykonania.
Każdy z modeli  może być wyposażony w l inki prowadzące.





Obciążnik materiału Mechanizm spreżynowy Maskownice Modeli 63 i 64



Model 62

Roleta wolnowisząca z profilem montażowym. Rozwiązanie ułatwiające montaż, 
gdyż elementy (klipy) mocujące roletę mogą być umieszczone w dowolnym 
miejscu. Na życzenie klienta roleta może zostać wykonana z mechanizmem sprę-
żynowym. Wówczas nie posiada łańcuszka do obsługi a podnoszenie i opuszcza-
nie odbywa się za pomocą sznurka zamontowanego w dolnym obciążniku.





Model 65

Roleta w kasecie owalnej. 
Kolory kaset i akcesoriów: biały, srebrny matowy oraz czarny.
Na życzenie klienta roleta może zostać wykonana z mechanizmem sprężyno-
wym. Wówczas nie posiada łańcuszka do obsługi a podnoszenie i opuszczanie 
odbywa się za pomocą sznurka zamontowanego w dolnym obciążniku.

Model 66

Roleta w kasecie prostokątnej. 
Kolory kaset i akcesoriów: biały, srebrny matowy oraz czarny.
Na życzenie klienta roleta może zostać wykonana z mechanizmem sprężyno-
wym. Wówczas nie posiada łańcuszka do obsługi a podnoszenie i opuszczanie 
odbywa się za pomocą sznurka zamontowanego w dolnym obciążniku.



ROLETY 
NIGHT & DAY
Jedno z najnowszych rozwiązań w dziedzinie dekoracji okien. Rolety Night & 
Day to system przesłony okiennej, który należy do funkcjonalnych rozwiązań, 
pozwalających samodzielnie regulować rozproszenie światła w każdym 
wnętrzu. Roleta Night & Day jest typem rolety, w której zastosowano układ 
naprzemienny tkaniny transparentnej i zaciemniającej. Podwójnie prowad-
zony materiał w poziome pasy pozwala, dzięki różnej absorpcji światła, na do-
wolne sterowanie dostępem promieni słonecznych do pomieszczenia. Dzięki 
temu można dostosować ilość wpadającego światła do aktualnych potrzeb, 
jak również tworzyć klimat we wnętrzu zgodny z własnym zapotrzebowaniem.
W kolekcji tkanin Deco-Sun znajdują się specjalnie wyselekcjonowane tkaniny 
odpowiadające nowoczesnym trendom, stanowiące idealny dodatek do nie-
mal każdego wnętrza.
Rolety Night & Day dostępne są w 11 modelach.















ŻALUZJE
DREWNIANE
Żaluzje drewniane to nastrojowe i klimatyczne osłony, które komponują 
się zarówno w nowoczesnych, jak i stylowych wnętrzach. Bogata kolo-
rystyka oraz eleganckie i estetyczne wykończenie sprawiają, że znajdują 
uznanie u najbardziej wymagających klientów. Żaluzje produkowane są 
ze specjalnego gatunku drewna Basswood, czyli lipy występującej na 
terenach północnej Ameryki. Drewno to wykorzystywane jest w wielu 
dziedzinach, między innymi do produkcji instrumentów muzycznych. 
W ofercie znajdują się także ciekawe żaluzje wykonane ze specjalnie 
prasowanego bambusa charakteryzujące się oryginalnym wyglądem. 
W kolekcji Deco-Sun żaluzje drewniane występują w dwóch szerokościach 
lameli: 25 mm i 50 mm.





Żaluzja 50 mm wykonana w wersji Retro



ROLETY 
RZYMSKIE
Rolety rzymskie to zasłony podnoszone przy pomocy mechanizmu sterowanego 
łańcuszkiem. Są doskonałą formą przystrojenia okien w każdym wnętrzu, bez względu 
na jego styl. Świetnie prezentują się we wnętrzach nowoczesnych, klasycznych
i stylowych. Rolety rzymskie dzielimy na 4 modele. Każdy z modeli może zostać 
wykonany w wersji sterowanej elektrycznie.









ZASŁONY 
MODERNO
Zasłony Moderno – nowoczesny, funkcjonalny i estetyczny system połączony 
z bogatą kolekcją tkanin pozwala na dopasowanie dekoracji do każdego 
wnętrza. Dzięki zastosowaniu mechanizmu obsługiwanego sznurkiem 
obsługa jest komfortowa, zasłony układają się w równe fale, a po złożeniu 
zajmują niewiele miejsca.
Szyny występują w dwóch kolorach: białym i srebrnym.
Zalecany montaż – do sufitu.
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ZASŁONY 
FLEX
Nowoczesne i estetyczne zasłony równomiernie przymarszczone na spe-
cjalnych, regulowanych wieszakach typu Flex. Pozwalają na dopasowanie 
dekoracji do każdego wnętrza.
Zasłony Flex występują w trzech modelach przymarszczenia tkaniny: I, II 
i III. Zalecany montaż na popularnych w branży dekoracyjnej szynach KS, ale 
istnieje możliwość zawieszenia zasłon na dowolnym karniszu.









PLISY 
STANDARD
Plisy Standard to rodzaj osłon okiennych, które skutecznie przesłaniają 
pomieszczenia przed nadmiernym  nasłonecznieniem. Szeroki wybór tkanin 
w kolekcji Deco-Sun pozwala na zastosowanie plis jako wyłącznej dekoracji 
okien. W odróżnieniu od rolet czy żaluzji plisa umożliwia zasłonięcie dowol-
nego fragmentu okna przy jednoczesnym przesuwaniu tkaniny zarówno od 
dołu, jak i od góry. Dodatkowym atutem tego typu osłony jest to, że można tu 
łączyć ze sobą tkaniny transparentne jak i w pełni zaciemniające. Dowolność 
ta także dotyczy struktury i kolorystyki użytych materiałów.
Plisy Standard występują w wielu modelach, w tym do nietypowych kształtów 
okien (trójkąty, trapezy). Dzięki funkcjonalności plis oraz szerokiej gamie 
tkanin ochrona przed światłem słonecznym jest bardziej skuteczna, a po-
mieszczenia nabierają oryginalnego wyglądu. Na życzenie klienta profile plis 
mogą zostać pomalowane na dowolny kolor z palety RAL.







Kolorystyka profili:

1. biały
2. beżowy
3. brązowy
4. srebrny
Kolory dostępne są we 
wszystkich  modelach. 

5. koniakowy
6. szampański
7. złoty dąb
8. orzech
9. antracyt 7016
Kolory dostępne są 
tylko w Modelu 1.

Model 21

Plisa do okien dachowych 
Wyposażona jest w stalowe 
powlekane tworzywem linki, które 
zabezpieczają ją przed obwiesza-
niem w płaszczyźnie poziomej. 
Pozwala przysłonić dowolny 
fragment okna dachowego. 
Profile plisy dostępne są w kolorach: 
białym, beżowym, srebrnym mat 
i brązowym.



























VERTIKALE 
TOP-LINE
Vertikale Top-Line to ekskluzywna linia perfekcyjnie działających vertikali dla 
wymagającego klienta. Mają zastosowanie jako osłona w modnych wnętrzach, 
w nowoczesnej architekturze lub w dużych przeszklonych powierzchniach. 
Duże okna i ściany ze szkła pozwalają bowiem na stały kontakt 
z otoczeniem, nie dają jednak poczucia intymności i osłony przed słońcem
i spojrzeniami z zewnątrz. Dlatego vertikale okazały się doskonałym rozwiąza-
niem dla modernistycznej architektury. Głównym ich atutem jest efekt este-
tyczny i możliwość regulowania dopływu światła zewnętrznego. Dostępna 
w kolekcji gama tkanin, zadowoli nawet najbardziej wyszukane gusta klienta. 
Vertikale Top-Line stosowane są również jako przegroda pomieszczeń. Istotną 
zaletą oprócz możliwości obracania lameli, jest możliwość przesuwania ich 
w lewą i prawą stronę, oraz od środka. To czyni je wyjątkowo funkcjonalnymi 
i łatwymi w obsłudze. Vertikale mogą być montowane w poziomie lub 
ukośnie. Ich szyny mają kształt prosty, ale mogą też być gięte na wymiar. 
Szyna dostępna jest w kolorze białym, srebrnym i czarnym.













PANELE 
PRZESUWNE
Panele przesuwne - nazywane również japońskimi, lub panel track, to ru-
chome pionowe pasy o równej szerokości wykonane z tkanin z kole -
kcji rolet, montowane na specjalnej kilkutorowej szynie pod sufitem.
Idealnie sprawdzają się na dużych przeszklonych powierzchniach oraz jako 
przedzielenie pomieszczenia. W zależności od preferencji i nasłonecznienia 
wykorzystane mogą być tkaniny: gładkie, z wzorem, transparentne,
z masą perłową odbijającą światło lub zaciemniające. Istnieje możliwość 
wykorzystania różnych tkanin w jednej szynie. Obsługiwane są za pomocą
sznurka lub specjalnej rączki .  Sz yna dostępna w kolorach: białym 
i srebrnym matowym. Ilość torów od 2 do 5.










