PRZEGLĄD NOWOŚCI 2015/2016
PODSUMOWANIE

Żaluzje aluminiowe i drewniane
Nowa kolorystyka - żaluzje aluminiowe 50 mm

Nowa kolorystyka - żaluzje drewniane 50 mm

104 - MIST

106 - TAUPE

105- CHARCOAL

Żaluzje aluminiowe i drewniane
Nowa żaluzja łańcuszkowa
Żaluzja łańcuszkowa poza wyjątkowo
estetycznym designem stanowi funkcjonalną alternatywę dla standardowo stosowanych osłon okiennych. Jest wygodna w obsłudzie i sterowaniu oraz łatwa
w montażu. Mechanizm z hamulcem pozwala na zatrzymanie żaluzji na żądanym
poziomie. Żaluzja posiada prowadzenie
żyłkowe, co szczególnie dobrze sprawdza
się w przypadku okien uchylnych.

Wieszak Twist bezinwazyjny V13

Wieszak Twist bezinwazyjny

Plisy okienne
Uchwyty bezinwazyjne

Nowe kolory profilu

Antracyt

Zatrzaski magnetyczne

Nowe kolory tkanin do PLIS

Tkanina BALI niezwykle oryginalna tkanina dekoracyjna
dla wszystkich nie bojących się
odważnego designu. Charakteryzuje się żakardowymi, pionowymi wycięciami, co powoduje, że przechodzące przez nie
światło tworzy na niesamowite,
delikatne wzory.

Tkanina Ester – Tkanina
o delikatnej, naturalnej
strukturze,
charakteryzująca się, gęstymi
poziomymi
splotami,
barwą
odwołującymi
się do kolorów drewna,
ziemi, natury. Idealna
dla wystroju wnętrz,
w którym dominują naturalne materiały
i harmonijna kolorystyka oparta o beże i brązy.

Tkanina Opera – doskonała
alternatywa dla standardowej, minimalistycznej tkaniny Allegro – atrakcyjna cenowo, doskonała w jakości,
a co najważniejsze – w tym
sezonie wzbogacona o dodatkowe, soczyste, topowe kolory, które sprawią, że okno nabierze supernowoczesnego,
matowego look-u.

Żaluzje pionowe

Najczęściej stosowane w biurach, budynkach użyteczności publicznej, ale coraz częściej także
w budynkach mieszkalnych. Żaluzje pionowe pozwalają na zasłonięcie dużych powierzchni jak
np. witryny, przeszklenia itp. co jest charakterystyczne dla nowego budownictwa. Istnieje także
możliwość wykonania dowolnego nadruku na lamelach z materiału, co pozwala na spersonalizowanie wyrobu, nadając mu indywidualny charakter. Montowane mogą być do wnęki, na ścianie
do sufitu lub skośnie na poddaszach. Kolekcja Vertex S.A. obfituje w tkaniny przeznaczone do
zastosowań zarówno instytucjonalnych, jak i przeznaczonych do prywatnego zasisza domowego.
Pod kątem tego ostatniego - rozszerzyliśmy ofertę o nowe, modne grupy tkanin.

Nowe grupy tkanin!
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Żaluzje pionowe EXCLUSIVE (od stycznia 2016)

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów poszerzyliśmy ofertę żaluzji pionowych o system
VERTICAL EXCLUSIVE. Dostępny jest on w 5-ciu najmodniejszych kolorach: czarny, brąz, stare złoto, srebrna anoda oraz klasyczna biel. Dodatkowym udogodnieniem jest nowoczesne sterowanie żaluzją za pomocą
wygodnego pokrętła.

biel

brąz

srebrna anoda

stare złoto

czerń

Panel track

Dekoracyjność paneli i możliwości zastosowania wielu rozwiązań kolorystycznych m.in.: łączenie różnych
typów tkanin w tym kolorów i wzorów, mogą z powodzeniem zastąpić tradycyjny sposób przesłaniania
okien. Dostępna w ofercie naszej firmy szeroka gama
kolorystyczna pozwala na wybór materiału zgodnie
z aranżacją wnętrza i pełnioną przez niego funkcją.
Panele zasłon możemy swobodnie zestawiać kolorystycznie, jak również w dowolnym momencie zmienić kolejność miejsca ich zawieszenia w systemie,
tym samym zyskując dodatkową funkcję aranżacyjną.
W kolekcji Vertex S.A. znajdziemy w tym roku nową,
delikatną tkaninę ESVEDRO - dedykowaną typowo dla
tego rozwiązania.

Passionata plus

Dyskretny design delikatnie zaokrąglonej kasety
sprawia, że okno zyskuje nowy, nowoczesny wygląd
Dzięki doskonałej precyzji wykonanych elementów roleta idealnie licuje się z ramą okna sprawiając, że
staje się jej estetycznym, integralnym elementem.
Passionata jest popularnym, autorskim systemem
Vertex S.A. którego, design został ulepszony o opływowe, gładkie maskownice boków kasety, które zakrywają śrubki montażowei styk boku z profilem
kasety.

Rolety Dzień/Noc - tkaniny

Tkaniny Dzień/Noc Vertex S.A. wystepują w kilkuset kolorach. Tegoroczna kolekcja została poszerzona o piękne i funkcjonalne tkaniny blackout-owe, doskonale nadające się do pomieszczeń na których
całkowitym zaciemnieniu zależy nam najbardziej: sypialnia, pokój dziecka, słoneczna strona domu.

Wzorniki dostępność
Wzornik RM duży - dostępny
Wzornik RM kostki - dostępne
Wzornik tkanin D/N duży - dostępny
Wzornik tkanin D/N mały - dostepne ponownie do 30.11.15
Wzornik tkanin do plis - dostępny
Wzornik żaluzji alu 25 mm - dostepny ponownie od 30.11.15
Wzornik żaluzji alu 50 mm - dostepny ponownie od 18.11.15
Wzornik żaluzji drewnianych - dostepny ponownie od 18.11.15
Wzornik tkanin do żaluzji pionowych - dostępny od 30.11.15
Wzornik tkanin screen - dostępny
Wzornik tkanin do markiz - dostępny

Dodatki dla wymagających

Roleta to nie tylko praktyczna osłona okna, ale pełni także funkcje ozdobną. Ładnie udekorowane okno stanowi wizytówkę mieszkańców domu. Urządzając przestrzenie mieszkalne,
coraz więcej ludzi zaczyna przykładać wagę do oryginalnych wykończeń i detali. W ofercie
Vertex S.A. odnajdziemy także dodatki dla bardziej wymagających klientów. Eleganckie
metalowe wieszaki rolet, oryginalne obciążniki łańcuszka, a także nietuzinkowe materiały
i ich wykończenia - to tylko niektóre propozycje oferty.

MR-GN GREY NIKIEL
+ CAP (okrągły)

MS-R007 BAMBUS
(kwadratowy)

MR-OB OLD BRASS
+CAP (okrągły)

MS-R206 SILVER
(kwadratowy)

MS-R023 23 LEAF
(kwadratowy)

MR-R206 SILVER
TANGLE (okrągły)

MR-R035 SILVER
GRASS (okrągły)

MS-GC SQUARE
CLEAR (kwadratowy)

