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ROLETY 
TEKSTYLNE

Rolety tekstylne Skalmar to kwintesencja połączenia minimalizmu z elegancją, 
dająca swobodę łączenia rolet z pozostałymi elementami wystroju wnętrza.
Różnorodność systemów pozwala na zastosowanie rolet w dowolnej aranżacji 
i dowolnej wielkości szklenia. Najnowsze kolekcje tkanin Skalmar to nawiązanie 
do popularnych w danym sezonie trendów, wyznaczanych przez światowych
projektantów wnętrz. W kolekcji Skalamar rolety wolnowiszące, kasetowe, sterowane
ręcznie lub elektrycznie. Możliwość osłonięcia powierzchni do 3 metrów szerokości.
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PLISYsystemy wewnętrzne

PROSTOTA I  FUNCJONALNOŚĆ

Żaluzje plisowane SKALMAR to doskonałe połączenie funkcjonalności, estetyki 
i prostoty. Ich budowa i zastosowana plisowana tkanina umożliwia przysłonięcie
dowolnego fragmentu okna, od góry lub od dołu. Zapewniając dostęp do światła
dziennego, jednocześnie pozwalają na osłonięcie się przed światem zewnętrznym. 
Zaletą plis Skalmar jest możliwość zastosowania w oknach o nietypowych
kształtach, jak trapez, trójkąt czy okrąg. 
Dostosowane do nowoczesnego budownictwa, które w ostatnich czasach stawia
na wnętrza doświetlone dużymi szkleniami.
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ZASŁONY 
I KARNISZE03 TRENDY

Zasłony i firany Skalmar to wyselekcjonowane, wysokiej jakości materiały, w
eklektycznych kompozycjach. Miękkie aksamity i welury, zarówno gładkie, jak 
i wzorzyste, kwiatowe i geometryczne, unikatowe wzory kwiatowe, które nadają
wnętrzom niepowtarzalny charakter, świetnie komponują się zarówno z klasycznym, jak
i nowoczesnym wnętrzem.
Profesjonalne szycie zasłon, w wielu wariantach (taśma, fleks, wave) daje gwarancję
jakości produktu. Skalmar oferuje najwyższej jakości karnisze, sterowane ręcznie lub
elektrycznie. W systemie pojedynczym, podwójnym oraz podświetlane LED.
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ŻALUZJE
POZIOME
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Poziome żaluzje są najstarszym sposobem przysłonięcia okien. Wygodne, trwałe 
i estetyczne są efektownym wykończeniem okien.
Regulowany kąt ustawienia listew umożliwia uzyskanie optymalnego oświetlenia
pomieszczenia, o każdej porze dnia. Latem zapewnia skuteczną ochronę przed
nagrzewaniem. 
Różnorodność typów żaluzji pozwala na ich zastosowanie w dowolnej aranżacji
wnętrza. W kolekcji Skalmar znajdują się żaluzje wykonane z aluminium i drewna, o
różnej szerokości listków.
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ROLETY
RZYMSKIE
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Rolety rzymskie to ponadczasowa elegancja wpisująca się w każdą aranżację.
Wykonane z tkanin firanowych i zasłonowych, o różnej przezierności i kolorystyce. 
Z tkanin gładkich i w nowoczesne wzory. Z delikatnymi bądź wyrafinowanymi
wykończeniami - pasy, falbany, kokardy i cyrkonie Swarovskiego.
Nadają szyku wnętrzom klasycznym, ocieplają wizualnie lofty, uzupełniają wnętrza
tradycyjne.System rolet rzymskich dostosowany jest do różnych wielkości przeszkleń –
od standardowych okien o niewielkich wymiarach po duże okna fasadowe. Tkaniny
rolet rzymskich są przeznaczone do samodzielnego prania w pralce wg ścisłych
zaleceń producenta.
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PODUSZKI
NARZUTY
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MIĘKKI AKSAMIT PIKOWANA NARZUTA

Na deser zostawiamy poduszki i narzuty Skalmar wykonane często z tej samej
tkaniny, która jest zastosowana w zasłonach lub całkowicie innej. Niepowtarzalne
projekty, własne i nasze pomysły "przeszywamy" na poduszki i narzuty. Łączymy
tkaniny, mieszamy wzory, obszywamy oblamówkami. Wszystko dla niesamowitego,
niepowtarzalnego efektu.
Takich projektów nie znajdziesz nigdzie. Tylko w swoim domu.
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DZIEŃ&NOCJAQUARD

BLACKOUT WZORY SCREENTRANSARENTNE
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STRUKTURALNEAKSAMIT&WELUR
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