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PLISSEE DO TROJÚHELNÍKU 
 
Pro ty z vás, kteří u zákazníka přemýšlí, jak zastínit šikminu či trojúhelník, máme třeba typ na elegantní řešení a to plissee. 
Vyrábíme mnoho různých forem  a tvarů, v podstatě do jakéhokoliv okna. Třeba zde naleznete inspiraci. 
 

 
 



ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE VE VELKÉM ROZLIŠENÍ 
 
Pro ty z vás, kteří potřebují foto ve velkém rozlišení, třeba pro nový web, reklamu pro vaše studio či billboard, jsem zařídil tyto odkazy, 
kde si tato foto můžete stáhnout. Jen pozor mají více než 100Mb. 
 
 
http://80.150.246.90/$pst$/I04589F6-001.apd/Arely.tif 
 
http://80.150.246.90/$pst$/I04589F6-002.apd/Marico.tif 
 
http://80.150.246.90/$pst$/I04589F6-003.apd/Piazenca.tif 
 
http://80.150.246.90/$pst$/I04589F6-004.apd/Versailles.tif 
 
 
FOTO Z VAŠICH REALIZACÍ 
 
Tentokrát art. UNLAND 5800 ( kruhy) s podkladovou látkou art. 6006 KENZO. 

 
 
 
 
 



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

Záclona art. 2028 a dekorační látka art. 2507.                     



Záclona art. 0982, dekorační látka art. 4229, art. 4232 a art. 4222. 



Záclona art. 0880 a dekorační látka art. 6386. 



 
Záclona art. 1188 a dekorační látka art. 6424. 
 
 



DOVOLENÁ A PRÁZDNINY 2014 
 
Blíží se doba prázdnin a zasloužených dovolených a tak nám dovolte, abychom vám všem popřáli krásnou dovolenou, plnou nových 
zážitků, zasloužený odpočinek, trochu toho sluníčka a hlavně ať budete kdekoliv, ŠŤASTNÝ NÁVRAT do pracovního procesu ☺. 
 
Po dobu dovolených, ať naší či vaší, jsme vám stále plně k dispozici. Mateřská firma v Německu funguje po celou dobu celozávodních 
dovolených, takže nemusíte mít obavy o nedostatek práce, teda materiálu☺. 
 
My se přes prázdniny s našim newsletterem na krátkou chvíli odmlčíme a budeme se na vás těšit opět v září s novým číslem. 
 
Mějte se krásně ☺ 
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UNLAND International GmbH - Obchodní zastoupení pro ČR a SR 
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