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Novinky v PLISSEE technice – PLISSEE VS2 KL 
 
Rádi bychom vám představili novinku v naší PLISSEE technice a to, typ VS 2 KL. Jedná se o standardní plissee, avšak s nalepovací lištou na 
okno. Toto plissee lze použít všude tam, kde nelze použít standardní montážní postupy.Tato novinka bude dostupná od měsíce května 
2014 s tím, že dojde k doplnění produktového listu do stávajícího katalogu plissee. V okamžiku, kdy budou dostupné karty k vložení do 
katalogu, budu vás informovat či je doplním přímo u vás při našich jarních či podzimních návštěvách. Karty nových technik jsou již teď 
dostupné na našich stránkách www.unland.cz 
 

 
 
PLISSEE VS 2 KL 
 
- JEDNODUCHÁ MONTÁŽ NALEPENÍM PŘÍMO NA SKLO 
- VYSOCE ODOLNÁ OBOUSTRANNÁ „3M“ PÁSKA 
- VŠUDE TAM, KDE NELZE POUŽÍT STANDARD MONTÁŽNÍ POSTUP  
 
Např:   
-       NEDOSTATEK MÍSTA PRO MONTÁŽ DO ZASKLÍVACÍ LIŠTY 
- NEMOŽNOST VRTÁNÍ DO ZASKLÍVACÍ LIŠTY 
- NEEXISTENCE ZASKLÍVACÍ LIŠTY 
 
 
 
PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH ZÁSILEK UNLAND 
 
Dle informací z Německa, které jsem obdržel, jsme bohužel napříště nuceni  u všech technik (PLISSEE, ROLETY, JAPONSKÉ STĚNY a 
JALOUSIE), které přesahují objednanou ŠÍŘKU 180 cm, účtovat  dopravné ve výši 40 Euro. 
 
Tento dodatečný poplatek je účtován přepravními společnostmi, neboť se jedná o nadstandardní rozměr balíku a jako takový je 
účtován v jiném přepravním tarifu. 
 
Bude – li to jen trochu možné, pokusím se tento poplatek eliminovat, přesto vás však požádám napříště tuto částku zakalkulovat do 
vašich nabídek na klienty. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat,  abychom našli společnou cestu při dodávání těchto nadrozměrných 
zásilek. 
 
 
 
 
 
 
 



OPTIMÁLNÍ TERMÍN OBJEDNÁVEK 
 
Vážení zákazníci, abychom ještě více vyšli vstříc vašim požadavkům a dostáli našeho závazku včasné dopravy, máme pro vás typ, na 
optimální termín objednávek tak, aby u vás bylo objednané zboží v co možná nejbližším termínu. 
 
Proto tedy platí, že: 
 
Objednávky co od vás obdržíme do: PONDĚLÍ DO 12:00 – budou vydodány nejpozději do následujícího PONDĚLÍ do ČR a ÚTERÝ na 
Slovensko. 
 
Objednávky co od vás obdržíme do: ÚTERÝ DO 12:00 – budou vydodány nejpozději do následujícího ÚTERÝ do ČR a STŘEDY na 
Slovensko. 
 
Objednávky po těchto  termínech budou vydodány dle informací v mailu, který obdržíte vždy jako odpověď na objednávku. 
 
Zboží, které je skladem v ČR odesíláme průběžně. 
        
 
 
Vybráno z vašich realizací: 
Tentokrát vám přinášíme realizaci studia VELE. Moc děkujeme paní Praženicové za poskytnutí fotografií. 
 

 
Záclona art. 0541. 
 
 



Fotografie SHOWROOMU UNLAND 
Zde naleznete několik fotografií z showroomu naší firmy v Saterlandu. Přejeme příjemné pokoukání a třeba nápad na realizaci ☺ 
 

 
Dekorační látka art. 4230, 4229, 4226 a záclona  0982.     



 
Dekorační látka art. 1845.           



 
Záclona art. 1847.  



 
Dekorační látka art. 5064 a záclona art.2007.               



 
Dekorační látka art 4221 a záclona 884. 



 
Dekorační látka art. 6391, 6394 a 6395 a záclona 0876 . 
 
 



 
 

S přáním příjemného čtení 
Vladimíra a Jaromír Dostálovi 

UNLAND International GmbH - Obchodní zastoupení pro ČR a SR 
Ke koupališti 356, Cerhovice 26761, Česká Republika 
Mobil:   00420 722 477 623      00420  722 477 625 

E-mail:  dostal@unland.cz 
Web:     www.unland.de 

GPS:       N 49°50'40.60"  E 13°49'37.41" 

UNLAND   pierre cardin   ELVO   cordima   INTERIEUR 

 
 


