Plisé v kúpeľni zatieni to potrebné
Bratislava 2. mája 2019 – Kúpeľne sú priestorom, kde si chceme dopriať úplné
súkromie. Z praktických dôvodov v nich ale tam, kde je to možné, máme kvôli vetraniu
okná. Či už malé alebo veľké, stávajú sa možnosťou, ako nás cez ne môžu susedia
pozorovať. A pozorovaniu sa chceme vo väčšine prípadov vyhnúť. Problém hravo
vyrieši elegantné plisé alebo látkové rolety CLIMAX, ktoré zamedzia zvedavým
pohľadom, a navyše skrotia letné slnečné lúče.
Pokiaľ riešite otázku vnútorného zatienenia v kúpeľni, máte rovnaké možnosti ako kdekoľvek
inde v dome. Je ale potrebné vyhnúť sa nekvalitným a nevhodným materiálom, ako napr.
drevu a papieru, ktoré vo vlhkom prostredí menia tvar.

Zatieni a prispôsobí sa každému oknu

Plisé je látková skladaná žalúzia, ktorá je atraktívna vďaka svojej tvarovej, farebnej aj
látkovej variabilite. Bez problémov sa hodí na akýkoľvek atypický tvar okna, so šikminou i s
oblúkom. Ak máte kúpeľňu pod strechou, plisé si poradí aj so strešnými oknami.
Svojím širokým výberom uspokojí plisé aj toho
najnáročnejšieho
zákazníka.
Môžete
vyberať
z nepreberného množstva látok rôznych vzorov, farieb a
rôznych tvarov – pravouhlý, lichobežníkový, trojuholníkový,
päťuholníkový alebo dokonca šesťuholníkový. Látky sa
vyrábajú s rôznou priepustnosťou svetla (transparentné,
polotransparentné, zatemňujúce či úplne zatemňovacie).
Ovládanie pri plisé pre polkruhové okná je riešené
pomocou držadla, pri ostatných variantoch môžete voliť
motorické alebo ručné ovládanie s držiakom, šnúrou či
retiazkou.
V porovnaní s klasickou vnútornou žalúziou vyniká plisé aj v ďalšom ohľade. Intenzitu
tienenia si môžete nastaviť súčasne stiahnutím či vytiahnutím horného alebo dolného profilu,
čím si vytvoríte tieniaci pruh ľubovoľnej výšky. To oceníte práve v kúpeľni, kde si plisé v okne
oproti sprchovému kútu vytiahnete zdola len do polky okna, takže do miestnosti stále preniká
denné svetlo, ale nemusíte sa báť o svoje súkromie.
Ďalšou výhodou plisé je jeho jednoduchá údržba. „Stačí, keď ho raz za čas ponoríte do
vodného kúpeľa o teplote 30 °C s trochou čistiaceho, neagresívneho prípravku. Látku v nej
dôkladne umyte, potom stlačte, aby sa dostala von prebytočná voda, a nakoniec v stiahnutej
polohe vyveste, až kým uschne. V priebehu sušenia plisé niekoľkokrát stiahnite a vytiahnite,
aby sa zachovalo tvarovanie látky,“ odporúča Filip Šimara, obchodný riaditeľ najväčšieho
českého výrobcu tienenia CLIMAX.

CLIMAX tip: V jednom okne možno pri plisé kombinovať aj dva odlišné typy látok – napr.
pre denné a nočné použitie. V prevedení deň/noc sa v priebehu dňa budete kochať
výhľadom skrz vysoko transparentnú tkaninu a v noci použijete druhú, nepriehľadnú
plisovanú látku, s ktorou si zaistíte dostatok zatemnenia aj súkromia.

Zatieni a zútulní domov

Látkové rolety dokážu chladne pôsobiace prostredie
kúpeľní zjemniť a zútulniť. Nie sú náročné na údržbu,
ľahko skrotia horúce slnečné lúče a súčasne ochránia
súkromie pred nechcenými zrakmi zvonku. Ovládajú sa
buď manuálne s retiazkou alebo motoricky pomocou
diaľkového ovládania. Ani strešné okná pre ne nie sú
Fantazie
žiadnou
prekážkou.
Látková
roleta
s prepracovaným mechanizmom zaručuje, že nedôjde k
vysunutiu látky z postranných líšt ani pri sklone okna.
Obdobne ako pri plisé si môžete vyberať z látok s rôznou
priepustnosťou svetla, zo širokého spektra vzorov a farieb.
Od jemných neutrálnych farieb cez studené až po sýto
farebné odtiene, ktoré vašu kúpeľňu rozohrajú farbami.
Dizajnovú látkovú roletu Varieta, ktorá zatieni okno široké
až 285 cm, ponúka CLIMAX spolu s kolekciou 256 látok.
„V našej ponuke sú aj špeciálne textílie s ochrannou
úpravou do vlhkého prostredia. Preto sa nenechajte
obmedzovať vo svojich predstavách o farbe ani druhu
tienenia,“ radí Filip Šimara.
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Spoločnosť CLIMAX je najväčším výrobcom tieniacej techniky v Českej republike. Zamestnáva 428
zamestnancov a patrí k významným zamestnávateľom v Zlínskom kraji. Na trhu pôsobí už od roku 1993 a po celú
dobu svojej existencie kladie dôraz na kvalitu a špičkové spracovanie svojich výrobkov. Výroba, sídlo spoločnosti
a vlastné vývojové centrum sa nachádza vo Vsetíne. Viac než polovica všetkých výrobkov smeruje na export do
krajín západnej Európy, na Slovensku má rozsiahlu sieť CLIMAX PARTNEROV. CLIMAX vyrába vonkajšie
žalúzie a rolety, markízy, zvislé fasádne clony, vnútorné látkové tienenie, pergoly, siete proti hmyzu a vnútorné
žalúzie.

