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PLISY ‒ Dekoracyjna ochrona

Rojaflex COSIFLOR® Żaluzje plisowane są idealną ochroną 
prywatności oraz dekoracyjną osłoną przeciwsłoneczną 
wewnątrz pomieszczeń. W zależności od rodzaju zasto-
sowanej tkaniny ustawienia jej zakładek oraz pozycji słoń-
ca, żaluzja plisowana zapewnia piękne efekty świetlne w 
mieszkaniu. 

Ta nowoczesna dekoracja okienna świetnie zastępuje  
firany i zasłony oraz może nadać w Państwa mieszkaniach 
przytulną atmosferę. 
Plisy COSIFLOR® są łatwe w utrzymaniu, w razie potrzeby 
można je szybko zdemontować i zamontować niezależnie 
od rodzaju i kształtu okna. 

Plisy COSIFLOR® wykonane dla Ciebie na wymiar. Podczas 
wyboru tkaniny należy zwrócić uwagę na jej właściwości. 
Asortyment tkanin, który oferujemy obejmuje wszystkie  
rodzaje tkanin np: do pomieszczeń o podwyższonej  
wilgotności, niepalne, zmywalne, odbijająca ciepło. 
Znajdziesz tu również wszechstronnie stosowaną tkaninę 
„Plaster miodu”.

Żaluzje plisowane ROJAFLEX w systemie COSIFLOR®  
– doskonała przesłona wewnętrzna na wymiar. 

zaluzje 
plisowane



biały/osprzęt biały 

antracyt/osprzęt czarny

srebrna/osprzęt srebrny

czarnobrązowy/osprzęt czarny

miedź/osprzęt czarny

Oferujemy następujące rodzaje plis Kolory szyn / tkaniny Opcje montażu

Gwarantujemy odpowiednią tkaninę! 
Wystarczy dokonać wyboru – transparentne, pół transparentne, 
zaciemniające, gładkie, ze strukturą, dekoracyjne, podwójne 
znane jako „plaster miodu” czy też tkaniny 
techniczne. Wybierzcie Państwo z bogatej 
kolekcji ponad 300 tkanin, które zapewnią 
przytulną atmosferę w Państwa domu.

Systemy w których zamontowane są trzy z możliwością także 
czwartej szyny pozwalają na stosowanie dwu różnych tkanin 
dla tzw. żaluzji plisowanej „dzien/noc”.

– przykręcane do listew przy szybowych
– przykręcane do skrzydła okiennego
– montowane  bezinwazyjnie na skrzydle okiennym
– montaż na ścianę
– montaż do sufitu lub w ościeżu
– klejone na szybę na specjalnym profilu

W zależności od rodzaju żaluzji plisowanej do wyboru 
różne rodzaje sterowań 

Manualne:
– sterowanie szyną poprzez uchwyt szyny
– drążek sterujący
– sznurek sterujący
– łańcuszek sterujący
– sterowanie korbą
Elektryczne:
– drążek sterujący z napędem elektrycznym 
– napędy elektryczne 24V

Przekonajcie się Państwo sami co do jakości
naszych żaluzji plisowanych!

• 

• 

• 

• 

VS (napinana) – najbardziej znany system, który pozwala 
między innymi sterować zarówno górną jak i dolna szyną. 
W systemie VS 2 sterowanie szynami jest niezależne od 
siebie w kierunku – góra/dół i zatrzymują się one w do-
wolnym położeniu. Żaluzje plisowane mogą być stoso-
wane w standardowych i nietypowych kształtach okien. 
Żaluzja plisowana swą popularność zawdzięcza przede 
wszystkim praktycznemu zastosowaniu przy zachowaniu 
eleganckiego wyglądu oraz dzięki możliwościom stoso-
wania dla nietypowych kształtów okien i różnorodnym 
rozwiązaniom dla montażu oraz sterowań.

F (wolno wiszące) – żaluzje plisowane w systemie 
F wykorzystywane głównie do dużych okien, gdzie 
zastosowanie w systemie VS nie jest możliwe ze 
względu na ograniczone możliwości gabarytowe. 

DF (Plisa do okien dachowych) – zazwyczaj są stosowane 
do okien dachowych jako osłona przeciwsłoneczna, 
przy tym należy uwzględnić dobór tkanin – od zewnątrz 
odbijających światło, które uniemożliwią nadmierne 
przegrzewanie pomieszczenia na poddaszu. 

PL (Sufitowa) – ze względu na ich możliwości mocnego 
naciągu są idealne do przesłaniania sufitów przeszklo-
nych w ogrodach zimowych w celu ochrony przed 
silnym promieniowaniem słonecznym.
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