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Společnost SHADOW
15 let kvalitní péče o zákazníky
Společnost Shadow se svojí obchodní značkou INSIDE je hlavním lídrem na trhu stínící
techniky a okenních dekorací. Více než 15 let kvalitní péče, inovačního procesu na všech
úrovních znamená silnou pozici na trhu. Interiérový specialisté v Belgii i jinde ve světě
jsou nadšení rozsáhlou kolekcí.
Široké spektrum kreativního řešení pro každý interiér kombinuje design a funkční
řešení. Látky z naší kolekce jsme sami vyvinuli a dovolují nám tak garantovat absolutní
exkluzivitu. Sledujeme mezinárodní trendy a proto si můžete být jisti, že si od nás
kupujete ty nejmodernější produkty.
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Zastínění zimních zahrad a střešních
oken

Sklady respektující okenní příčky

ŘÍMSKÉ ROLETY – ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ
ŘÍMSKÉ ROLETY AŽ 10 METRŮ ŠIROKÉ
Římské rolety ze screenových látek

Římské rolety jsou perfektní alternativou k dekorování moderního i klasického interiéru. Samozřejmostí jsou i varianty pro šikmé stínění. Rolety
mohou být transparentní, zatemňující nebo s kontrastními okraji. Nařasené nebo bez výztuží. A konečně extrémní rozměry – až 10 metrů šířky.
Inside realizuje vaše sny.

Okraje rolet z kontrastních barev

Šikminy
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Finesse (30 mm x 30 mm)
JEDNODUŠE TO NEJLEPŠÍ
Systém pro římské rolety Finesse byl vyvíjen po mnoho let a je to ten nejlepší systém na trhu.
Má kompaktní tvar a pracuje perfektně. Je velmi spolehlivý až do šířky 420 cm, výšky 380 cm
a 8 kilogramového zatížení.

Maxi (60 mm x 60 mm)
STATNÝ POMOCNÍK
Maxi systém je opravdovým silákem mezi systémy. S důmyslně vyvinutým profilem zvládne až
15 kilogramové zatížení. S motorickou verzí dosáhneme až 6 metrové výšky.

Ovládání
BAREVNÉ VERZE SLADĚNÉ S ROLETOU
Ovládací řetízek je vždy vidět. Proto jsme vyvinuli řetízková ovládání v různých barevných
provedeních, která ladí s Vaší stěnou nebo roletou. Na výběr je bílá, šedá nebo transparentní. Také
můžete zvolit luxusní kovový řetízek (nikl nebo bronz).
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Římská roleta

Transparentní římské rolety + vzorované látky

Tunýlky pro výztuže z přední strany

Patentováno

Patentováno

Patentováno

Technické inovace
Náš příspěvek vývoji
20 důvodů proč volit římské rolety INSIDE

1

Naše unikátní odpružené výztuže drží látku pevně a zaručují perfektní vzhled rolety. Tento náš vlastní patent má
3 varianty v závislosti na hmotnosti látky.

2

Vyrábíme na patentovaném vertikálním laserovém řezacím zařízení: látka je ve stejné pozici jako na okně. Tímto způsobem můžeme
látky dokonale řezat pomocí laseru.

3

Výroba tunýlků pro výztuže je plně automatická. Jsou 100% rovné. Při výrobě dvou rolet, které budou viset vedle sebe
jsou tunýlky vyráběny současně právě z tohoto důvodu.

4

Patentovaná výroba otvorů pro zasunutí výztuží pomocí ultrazvuku (až na některé typy látek) – výztuže tak mohou být
snadnou vyjmuty v případě praní látky.

5

Vyztužená očka: očka, která jsou našita ze zadní strany římské rolety jsou vyztužená – to zaručuje perfektní funkčnost (pouze
pro tunýlky umístěné ze zadní strany).

6

Spodní stavitelné kroužky: námi vyvinuté kroužky umožňují snadné odejmutí látky nebo její výměnu. Jsou UV rezistentní,
vyrobené z nejkvalitnějšího polykarbonátu.

7

Boční švy jsou neviditelné: díky speciální technice šití jsou švy neviditelné a vzhled je tak opravdu perfektní (používáme
u většiny látek z naší kolekce).

8

Univerzální stěnové a stropní konzoly : montáž zvládne i dítě.

9

Navíjecí šňůrky jsou k dispozici v různých barvách tak, aby ladily s použitými látkami.

10

Profily systému rovněž v různých barevných provedeních.

11

Finesse a Maxi systém - pohyblivá hřídel zaručuje bezchybný chod rolety.

12

Motorické verze rolet s motory 24 V a 230 V.

13

Dálkové rádiové ovladače s možností napojení na domácí automatizační systém.

14

Výztuže jsou laminátové. Na rozdíl od hliníkových neztrácejí svůj tvar a pružnost.

15

Transparentní kroužky. Jsou velmi malé a proto si jich ani nevšimnete. Jsou vyrobené z kvalitního polykarbonátu. Jsou
UV rezistentní.

16

Otvor na spodní kapse umožňuje snadné vyjmutí spodního profilu.

17

Spuštěný spodní sklad zaručuje ochranu lícové strany látky rolety. U transparentních látek není možné použít.

18

Ovládací řetízky v různých barvách, možnost volby kovového řetízku.

19

Lemy mají vždy stejnou šířku ( 3 cm ) - to zaručuje perfektní vzhled. Menší šíře lemu je možná na přání zákazníka.

20

Převodovka není z přední strany rolety viditelná.
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Panely s výztužemi

Panely s výztužemi

Panely bez výztuží

Design & umění
Panelové stěny
Panelové stěny jsou novým trendem v okenních dekoracích. Kombinují hřejivý vzhled látek s moderním designem.
Na panelové stěny je možno použít většinu látek z kolekce látek pro římské rolety.
Panely je možné vyrobit s výztužemi anebo bez výztuží.
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Na panelové stěny je možno použít většinu látek z kolekce látek pro římské rolety včetně látek se vzory.

Klasické
KLASIKA V MODERNÍM PROVEDENÍ
Závěsy dříve považované za tradiční jdou nyní ruku v ruce s moderním designem Vašeho domova.

Moderní
ŠIROKÁ ŠKÁLA MOŽNOSTÍ
Jednou, dvojitě, nebo trojitě skládané.

Unikátní spojení podšívky se závěsem
INOVACE VE SVĚTĚ ZÁCLON
Pro spojení podšívky a vlastního závěsu používáme náš vlastní systém – stejný systém řezání otvorů,
který používáme pro římské rolety – patentováno.

Country styl
PRO VŠECHNY
Ze závěsů, které vyrábíme si vybere každý. Preferujete country styl, moderní design, nebo klasiku? Vše
je možné. Z látek pro výrobu římských rolet je možné vyrobit panelové stěny nebo závěsy.
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Závěsy v kombinaci s látkovými roletami

Kolekce látek
Kolekce INSIDE obsahuje více než 100 vzorů s množstvím
barevných kombinací.
Látky z naší kolekce jsou velmi pečlivě vybírány pro výrobu římských rolet. Většina z nich je
vyráběna pouze pro naši kolekci. Naše kolekce je tak na trhu unikátní.

Kolekce má 2 díly. Combi a Inside Revolution:
Combi
•
Midnightsun: velmi populární, obsahuje množství lehkých jednobarevných
látek a také plně zatemňující látky.
•

Essential: látky s různým stupněm zastínění. Všechny látky je možné prát,
mají nulovou srážlivost a navíc teflonovou povrchovou úpravu, která zamezuje
ulpívání prachu a zaručuje odolnost proti vlhkosti.

•

Alaska: jednobarevné látky v 80 barevných odstínech.

0% srážlivost

Inside Revolution
•
135 barevných odstínů na 5 typech látek a 25 barevných vzorů. Jedná se o
digitální tisk. Barevné vzory a barvy je možno kombinovat dle přání zákazníka.
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I N S I D E . PROSTÌ TO NEJLEPŠÍ.

Inside Revolution

Vy t voř te si svůj vlastní svět
STAÒTE SE DESIGNÉRY
VLASTNÍHO DOMOVA

Inside Revolution Vám umožní utvářet vlastní interiér. Je
to opravdová revoluce. Naše kolekce zahrnuje širokou
škálu vzorů, se kterými budete pracovat Vy sami. Náš
tým designérů neustále vyvíjí nové překvapivé motivy.
Vzory jsou velmi nadčasové sledující trendy. Vzory ve
spojení s Vaší fantazií Vám dají svobodu pro Vaši tvorbu.

fatstripe 1.1

ﬂowerspots 1.2

crawl 1.2

sleepy 1.1

strange arrows 1

Zvolte svoji barvu
VŮNĚ RUDÝCH RTŮ
CHUŤ SLOV
LIDSKÉ BARVY

Kolekce Inside Revolution nabízí 135 barev, každá je klíčem k nekonečným
možnostem. Každý vzor je rozdělen na množství sekcí, individuálních
barev, které můžete měnit. Můžete volit až ze čtyřech barev na látku
a vytvořit vlastní design podle Vaší chuti.
Neznáme hranice. Zvolte barvu a vytvořte roletu svých snů.

ﬂaming stripes 1.1

fatbord 1.3

mondial 1.1

hippie ﬂower 1.1

pshycic 1.1

Osvoboďte se od minulosti
LIMITY NEEXISTUJÍ.
NĚCO, CO TU JEŠTĚ NEBYLO.

Stále hledáte něco exkluzivního? Nebuďte závislí na kolekcích, které Vás
omezují svým výběrem.
Zkuste „surfovat“ v kolekci Inside Revolution. Je to skutečná revoluce
v designu. V designu bez hranic. Inside Revolution nabízí minulost
i přítomnost.
Jednoduše vyberte barvu, která se Vám líbí. Osvoboďte se od minulosti a
žijte plný život ve vlastním, Vámi vytvořeném interiéru.

www.shadow-inside.be

Váš prodejce
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