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Nové materiály pro stínící techniku. 
 
Jak jsem vás již informoval minulý rok, rozhodla se naše firma investovat do technologií umožňujících výrobu plisovaných materiálů na 
výrobu PLISSEE. Slibujeme si od toho větší nezávislost na monopolním dodavateli těchto materiálů. Velkou výhodou tohoto rozhodnutí 
není jen udržení cen těchto materiálů, ale především možnost využít materiály, které standardně dodáváme jako dekorační látky také na 
výrobu stínící techniky. 
První vlaštovkou v tomto programu byly minulý rok čtyři materiály a to 5013 - KAORI , 6394 – AMIRA, 6012 – FINO  a 6002 - JORDIS. 
Letos k těmto materiálům přibyl artikl 6288 – LUND a 6425 – REET. 
Všechny tyto materiály lze použít nejen jako DEKORAČNÍ LÁTKY, ale lze je objednat jako materiály na PLISSEE, JAPONSKÉ STĚNY  a  
ROLETY.  
Rádi vám při našich návštěvách u vás tyto materiály předvedeme. 
 

 



Nová barevnice profilů PLISSEE. 
 
Jak již mnozí z vás víte, začala naše firma vyrábět nové barvy v profilech Cosiflor tak, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout širší 
možnosti využití Plissee, předně pak u oken v barvách dřeva. Veškeré tyto nové barvy jsou v základní ceně bez jakýchkoliv příplatků. Do 
objednávky stačí připsat jakou barvu profilů techniky požadujete. Pozor – u profilů v barvě dřeva je vždy koncovka a úchytka černá! 
Viz prospekt. 
 

 



DUETTE konečně také v šikmých profilech. 
 
Tak jsme se konečně dočkali. Po dlouhé době, kdy naše firma uměla vyrábět PLISSEE s materiály DUETTE pouze v rovných profilech, se 
rozhodlo vedení firmy investovat do speciálního vybavení pro střihání šikmých profilů z materiálu DUETTE. 
Od nynějška lze tedy objednávat veškeré profily PLISSEE z našeho katalogu i s těmito DUETTE materiály.  
( DUETTE Fixé BLACK OUT a DUETTE Fixé HALBTRANSPARENT ). 
 

        
 
 
 
 
Vybráno z vašich realizací: 
 
Rádi bychom zavedli malou tradici a to PREZENTACI VAŠICH REALIZACÍ ( samozřejmě z našich materiálů ☺) 
Máte-li chuť, zašlete nám foto vaší realizace a nám bude velikou ctí vaší práci prezentovat v tomto newsletteru. 
Tentokrát vám přinášíme realizaci studia paní Zamazalové a zároveň jí moc děkujeme za poskytnutí fotografií.  
Moc se jí to povedlo, co myslíte? 
 

 
Dekorační látka Tamino – 2560, dekorační látka Kenzo 6006 a záclona art. 2060. 
 
 
 



Novinky v kolekci UNLAND aneb co je TRENDY? 
Letošní kolekce UNLAND je v průřezu zaměřena na režné materiály v zemitých přírodních barvách především v geometrických motivech.  
Příjemnou novinkou je možnost kombinovat stejné materiály jak v dekoracích, tak ve stínící technice – viz výše. 
Opět se do popředí zájmu dostávají tzv. vypalované záclony a závěsy, batikované květy a vyšívané vzory. 
Zde naleznete odkaz na online verzi nového PR letáku kolekce UNLAND 2014 na našich stránkách. 
 
http://www.unland.cz/userFiles/kestazeni/unland_prospekt_2014_3776.pdf 
 
 
Veletrh Frankfurt 2014 
 
Jako každým rokem, tak i letos jsme vás očekávali na našem stánku na veletrhu HEIMTEX 2014 ve Frankfurtu nad Mohanem. Jsme velmi 
rádi, že jste se dostavili v takovém počtu a upřímně vám všem za to děkujeme. Budeme velmi rádi, navštívíte –li nás i příští rok v takto 
hojném počtu, už dnes se na to těšíme. Frankfurtské párečky budou opět připravené☺. 
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