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IČO: 285 86 921
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Česká společnost BOHEMIA OKNO, a. s. se specializuje na výrobu plastových oken, dveří i stínící techniky
pro rodinné a bytové domy i průmyslové objekty. Nabízíme široký sortiment žaluzií, parapetů, sítí proti
hmyzu či předokenních rolet. Zeptejte se našich pracovníků na bezplatné Zákaznické lince 800 100 461. 

Spokojený zákazník je pro nás to nejdůležitější. Myslíme na Vás už při výrobě, a proto jsou naše produkty
vyráběny na nejpokrokovějších technologiích. Výrobní postupy jsou prověřeny standardem ISO 9001:2001.
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Horizontalní
žaluzie
Horizontální žaluzie jsou v interiérech bytů a kanceláří stále
nejoblíbenějším a nejrozšířenějším způsobem protisluneční
ochrany. Ochraňují  proti slunečním paprskům, regulují
světlo v místnosti a chrání i vaše soukromí. Jejich barevná
škála lamel a profilů, včetně imitací dřeva, dovoluje harmonicky
sladit barvy v místnosti s barevnými doplňky a vytvořit tak
příjemnou atmosféru dle vašeho vkusu. Využití horizontálních
žaluzií je mnohostranné.

Lá� tkové�  žaluzie
Plisé�
Látkové žaluzie Plisé jsou oblíbené pro výjimečně flexibilní
použití do netradičních a atypických oken  – šikmin, oblouků,
střešních oken, zimních zahrad apod. Jsou velmi elegantním
a dekorativním způsobem stínění. Jsou vhodné jak do
klasických, tak i moderních interiérů. Materiálem pro stínění
je speciální plisovaná (skádaná) látka, kterou nabízíme
v široké škále barev a motivů. Látkové žaluzie Plisé díky svým
vlastnostem vytváří interiér útulný a designově zajímavý.

Dřevěné
žaluzie
Dřevěné žaluzie jsou interiérovým designovým prvkem,
které přefiltrováním světla přes dřevěné lamely dokáží
navodit v místnosti jedinečnou atmosféru. Jsou reprezen-
tativním a vysoce účelovým doplňkem do bytů, kanceláří
a společenských prostor. Umožňují plynule regulovat úroveň
zastínění místnosti.  Jsou stylovým doplňkem interiéru, který
dotváří a umocňuje pocit dokonalé elegance a harmonie
v každém detailu. 

Vertikální
žaluzie
Vertikální žaluzie jsou hojně používány do komerčních
prostor kanceláří, ordinací, prodejen, společenských míst-
ností, jelikož jejich předností je schopnost zaclonit velké
plochy a přitom celkový dojem z prostoru je provzdušněný
a elegantní. Plnohodnotně nahrazují záclony a závěsy.
Lamely díky antistatické úpravě a barevné a tvarové stálosti
vyžadují minimální nároky na údržbu. Nabízíme je v široké
škále materiálů a barevných odstínů a tím je snadné vkusně
a moderně sladit vaši kancelář či domov. 

Textilní
roletky
Textilní roletky jsou praktické a ideální dekorační stínící
doplňky. Ovlivňují vzhled vašich místností a proto je
dodáváme v široké nabídce typů textilních roletek, odstínů
a druhů látek, které umožňují sladit volbu intenzity zastínění
a komplexního barevného řešení interiéru. 

Textilní roletky
den a noc
Textilní roletky den a noc jako první svým systémem
střídáním dvou horizontálních pruhů z průhledné a neprůhle-
dné látky nabízí plynulou regulaci světla. Tyto pruhy
umožňují při stahování a vytahování roletky různý poměr
překrývání a tím i různou absorpci světla pronikajícího
do místnosti. Textilní roletky den a noc využívají dohromady
jak vlastnosti žaluzií tak i dekorativnosti látkových roletek.
V interiérech působí svěže a podtrhují jeho vzhled.

Bambusové
roletky
Bambusové roletky jsou vyráběny z přírodních materiálů
a tkanin různých vzorů a přírodních odstínů barev. Vytvářejí
interiéry naprosto originální s jedinečnou atmosférou.
Roletky nabízíme ve třech typech s dvojím provedením
navíjení, a to s navíjením, které probíhá rolováním do vzhled-
ného balu nebo se stahováním, při kterém dochází k líbivému
a pravidelnému řasení. Bambusové roletky najdou uplatnění
jak v retro, tak i v moderních interiérech.

Našim zákazníkům nabízíme špičkovou marketingovou podporu, školení, servis,
poradenství a pevné zázemí. Jsme spolehlivým partnerem. Vyžádejte si návštěvu
našeho obchodního zástupce.


