
EUROSUN®  
INTERIÉROVÉ PRODUKTY

Fascinující možnosti řešení 
protisluneční ochrany Vašeho domova:

Evropská kvalita
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Pohodlí přes tlačítko!

Ovládání žaluzií s elektrickým pohonem 
je možné přes nástěnný vypínač nebo s 
maximálním pohodlím dálkovým ovládáním. 
Toto je možné kdykoliv doplnit o další funkce, 
jako například automatické nastavení času, 
intenzity pronikajícího světla či skupinového 
ovládání.

Nainscenujte si sami prostor Vašeho bydlení!

EUROSUN interiérové produkty v rozma-
nitých formách spojují funkce viditelnosti, 
světla a ochrany proti oslnění.

Zaklopená žaluzie Vás chrání před 
nechtěnými pohledy zvenku a vytváří intimní 
atmosféru v interiéru. Libovolné naklápění 
horizontálních lamel Vám umožňuje hru se 
světlem, sluncem a stíny.

Rovněž Vám umožňuje nerušeně pozorovat 
okolní svět, bez toho aby Vás bylo vidět.

Maximální využití denního světla a 
současně ochrana proti oslnění vytváří 
jedinečnou pohodu bydlení a rovněž i 
optimální pracovní podmínky.

Zda si vyberete vnitřní horizontální žaluzie, 
vertikální žaluzie, plisé, rolety nebo 
širokoplošné závěsy, Vašim nápadům se 
meze nekladou.

S produkty EUROSUN si vytvoříte příjemné 
prostředí pro bydlení i práci.
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Nabídka lamel v šířích 16, 25, 35 a  
50 mm, přes 90 barevných odstínů,  
dekorativní lamely, to vše Vám umožňuje 
splnění veškerých Vašich přání a představ. 
Žaluzie typu Eurodesign Vám umožňuje nejen  
jednoduchou montáž, ale i optimální čištění 
oken.

Horizontální žaluzie Vertikální žaluzie

Stylová kolekce v šíři lamel 89 a 127 mm 
z vysoce kvalitních certifikovaných materiálů 
Vám zaručuje dlouhou životnost a funkčnost 
těchto produktů.

Plisé

Široká nabídka přes 100 typů a tvarů Vám 
umožňuje dekorativně i funkčně zastínit 
různé tvary Vašich oken, prosklených 
plafondů, střešních oken a zimních 
zahrad. Rozmanitá kolekce látek obsahuje 
přes 130 druhů barev a designů.  
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Látkové rolety

Různorodá kolekce roletových látek 
umožňuje vybrat materiál, který Vám zajistí 
stínící nebo zatemňovací funkci. Jsou vhodné 
i do otáčecích, vyklápěcích a střešních 
oken. Výběrem vhodné látky si můžete 
zajistit optimální světelné podmínky nejen 
doma ale i na pracovištích.

Širokoplošné závěsy

Posuvné širokoplošné závěsy jsou obzvlášť 
vhodné pro velké prosklené plochy. Vysoká 
kvalita vodících kolejnic zaručuje perfektní 
funkci a životnost tohoto produktu. V nabídce 
je přes 90 barev látkových materiálů s 
různou šířkou závěsů.

Venkovní žaluzie Vnitřní žaluzie Vertikální žaluzie Plisé Rolety Širokoplošné závěsy

Nabídka firmy EUROSUN obsahuje

Nechte si ještě dnes poradit od našeho obchodního zástupce
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