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SÍTĚ PROTI HMYZU

síťovina ze skelných vláken potažených 

plastem v šedé barvě

ROLOVACÍ SÍTĚ

velmi oblíbený produkt pro možnost 

kdykoliv síť vyrolovat

samotoč skryrt v horizontální kazetě

kombinace hliníku a kvalitního plastu

kartáček v koncové liště zajišťuje 

těsnost mezi parapetem a koncovou 

lištou

vhodné pro všechny typy oken a dveří

SÍTĚ V PEVNÉM RÁMU

síť s hliníkovým rámem různé 

šířky vhodná do všech typů 

oken vč. balkónových dveří

výběr barvy rámu ze vzorníku 

RAL nebo v imitaci dřeva

SÍŤ VHODNÁ PRO ALERGIKY

ultra-jemná síť zadržuje i pyly menší 

než 0,025 mm

snadné připevnění sítě do rámu 

plastového, AL či dřevěného eurookna

čištění měkkým navlhčeným hadříkem 

či vysavačem

možnost výměny sí´toviny bez nutnosti 

výměny rámu

VENKOVNÍ STŘEŠNÍ MARKÝZA

velmi účinný a elegantní způsob zabraňující 

přehřívání podkrovních místností

pohltí sluneční záření a nepropouští ho dál na 

sklo

INTERIÉROVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

variabilita, funkčnost, snadná údržba i estetická hodnota

dokonalý soulad s plastovými okny, AL-

okny a dřevěnými eurookny

jednoduché ovládání pomocí kuličkového 

řetízku s brzdovým mechanismem nebo 

elektromotorem vč. dálkového ovladače

až 100 barevných odstínů hliníkových lamel 

včetně lamel v imitaci dřeva

lamely šíře 16, 21 a 25 mm

doporučujeme celostínicí provedení lamel

STŘEŠNÍ STÍNĚNÍ

nutný doplněk každého 

střešního okna

jednoduché ovládání 

systémem „zatáhni a 

zacvakni“

široký výběr střešního 

stínění zahrnuje:

zatemňující roletu

zastiňující a dekorativní 

roletu

lamelovou žaluzii

pilsovanou roletu

venkovní markýzu

předokenní roletu

Na trhu působíme již od roku 1998.

MM ŽALUZIE – interiér
dekorativní a stínící systémy

MARTIN MIŠKOVIČ
jednatel společnosti

Zlonínská 578, 250 65 Bášť

Vzorkovna Praha: Jablonecká 322, Praha 9

            tel.:  603 736 403

info@mm-zaluzie.com

www.mm-zaluzie.com

INTERIÉROVÁ STÍNÍCÍ 
TECHNIKA
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LÁTKOVÉ ROLETY

výběr z desítek barevných 

a dekorovaných látek

moderní design ovládacích systémů

(hliníková oblá kazeta!)

snadná manipulace pomocí 

řetízkového ovládání

možnost nastavení rolety 

do jakékoliv polohy pomocí brzdy

možnost motorizace ovládání

vč. dálkového ovladače

DŘEVĚNÉ ŽALUZIE

nejvyšší kvalitu na poli žaluzií 

přinášejí horizontální a vertikální 

žaluzie ze dřeva

výrazný prvek designu prostoru 

dojem přírodního prostředí

lamela dřevěné žaluzie je z kva-

litních dřevin jako jsou tropické 

Abachi, americká lípa či borovice 

Douglas v mnoha odstínech 

se šířkou lamel 25, 35, 50, 70 

a 89 mm pro horizontální žaluzie 

a 89 mm pro vertikální žaluzie

PANELOVÉ POSUVNÉ STĚNY

pro zastínění ploch nebo rozdělení interiéru

technická dokonalost, jednoduchá montáž, snadná obsluha a výměna

vertikální pásy mohou být vyrobeny z technických a dekorativních látek

umístění do nosné konstrukce (jedna až pět kolejnic)

ovládání ruční pomocí šňůry, tyčky nebo motoru s dálkovým ovlada-

čem

LÁTKA

více než 100 typů technických 

a dekoračních látek pro výrobu látko-

vých žaluzií rolet a posuvných stěn

exklusivní kolekce vlastních 

dekorovaných látek

technivká tkanina budoucnosti 

- SCREEN se pyšní dostatečnými 

izolačními vlastnostmi při zachování 

propustnosti světla!

materiál Blackout pro úplně zatemnění

a další látky se speciálními vlastnostmi 

(tepelně-izolační, antialergické, 

antistatické, nehořlavé, absorbující)

ŘÍMSKÁ ROLETA

velice dekorativní stínění

snadná údržba a výměna látky

připevnění látky k hliníkovému profi lu 

pomocí suchého zipu

možnost praní

ovládání pomocí řetízkového mecha-

nismu

LÁTKOVÁ ŽALUZIE

luxusní látková alternativa k horizontálním 

žaluziím 

k regulaci světla dochází rolováním látky 

vyvedené ve světlých a tmavých pravidelně se 

opakujících pruzích

ovládání pomocí kuličkového řetízku 

(možnost motorizace s dálkovým ovladačem)

samotoče skryty v elegantní oblé kazetě

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

elegantní zastínění interiéru domu či bytu,

ale také roprezentačních fi remních prostor

kolekce lamel z plastu, látky dřevěné tkaniny

či ušlechtilého dřeva

PLAST

nová generace plastových lamel

(nehořlavý, stálobarevný, antistatický, 

omyvatelný materiál)

široký výběr barev, vzorů a perforací

(česká a belgická výroba)

TWINROLLO

látka této rolety je vždy pruhova-

ná (šíře pruhů 50–70 mm) a je ve 

dvou vrstvách, rolováním dochází 

k překrývání pruhů a tím k regulaci 

průchodu světla v jekékoliv poloze 

rolety

PLISÉ – SKLÁDANÁ 

LÁTKOVÁ ŽALUZIE

šíře skladu 20 mm nebo 50 mm 

(XL plisé)

jednoduchá instalace do okenního 

rámu

možnost atypických tvarů

minimální výška paketu

systém stahování na pohyblivém 

profi lu shora dolů a naopak

180 barevných odstínů a dekorl látek

HARMONY 2 V 1

speciální plastové vertikální lamely 

obšité transparentní látkou působí 

neobyčejně dekorativně a jsou vhodné 

především do stylových interiérů

DŘEVĚNÉ TKANINY
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