Vertex deco

Vertex deco

Sztuka designu polega na świadomym i dokładnym doborze dodatków, pod względem kolorystyki, faktury,
ich przeznaczenia oraz miejsca. Każdy, nawet pozornie nieznaczący element, może być widoczny w efekcie
ostatecznym. Dobrze skomponowana przestrzeń wpływa na nasze samopoczucie, a estetyka na zmysły.
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Verticale Exclusive

Żaluzje pionowe zawsze cieszyły się popularnością ze względu na komfort ich użytkowania, jak i możliwe zasto-

Verticale Exclusive

sowanie przy dużych przeszkleniach. Zwykle kojarzone były z biurami, czy instytucjami. Żaluzje pionowe wracają do łask w domach i mieszkaniach. Zastosowanie designerskich rozwiązań, a także ekskluzywnych tkanin
sprawia, że stanowią piękną dekoracje wnętrza.

Zjawiskowy design w każdym detalu

Kolorystyka szyn

Biały

Srebrna anoda

Szampańskie złoto

Komfortowy bezłańcuszkowy system sterowania. Bezpieczny dla najmłodszych.
Czarny

1

Brązowy

Maksymalna długość szyny 500 cm
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Tkaniny Exclusive
Leaf

4

Laser Blinds

Wzór 1

Jedyne takie na rynku rolety o niezwykłym designie. Pełne uroku ażurowe wzory pozwalają na aranżację w stylu rustykalnym, romantycznym, czy glamour. Sprawdzą się także w przypadku wnętrz nowoczesnych, jako akcent przełamujący
minimalizm stylistyczny. Dzięki laserowo wycinanym wzorom podszywanych materiałem otrzymujemy delikatny efekt
świetlny - zwłaszcza, kiedy materiał podstawowy rolety jest w ciemnej kolorystyce. Poprzez połączenie subtelnych wzorów z ciekawym desingiem uzyskano wyjątkowe rozwiązanie, które stanowi piękną ozdobę każdego wnętrza.
Rolety wykonywane są wyłącznie z tkaniny grupy A2. Maksymalna szerokość tkaniny 200 cm.

Wzór 2

Wzór 3

Wzór 4
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Metal Elegance

Roleta Lux

Elegancki i stylowy wygląd rolet materiałowych zapewniają wieszaki metalowe. Zostały
wprowadzone do oferty z myślą o nowoczesnych aranżacjach wnętrz, w których dominuje metal, drewno czy stal. Każdy szczegół
musi być dobrze przemyślany.

Wieszaki metalowe Metal Elagance sprawią,
że wnętrze będzie klimatyczne i ekskluzywne.

Kolorystyka: stare złoto oraz satynowe
srebro. Łańcuszek operacyjny w tym samym kolorze - wszystko po to, aby komplet spełniał swoją aranżacyjną funkcję
oraz zachował spójność wnętrza.

Wyjątkowo elegancka roleta LUX charakteryzująca się minimalistycznym designem. Idealna
do nowoczesnych wnętrz.
W zestawie:
•
•
•
•
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eleganckie metalowe boczki,
metalowa maskownica,
dekoracyjny obciążnik łańcuszka do wyboru,
metalowy łańcuszek operacyjny.
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Deco Obciążniki

Panel Clips

Dodatki pełnią istotną rolę w aranżacji. Odpowiednio dobrane detale podkreślają charakter wnętrza. Dzięki nim można łączyć najróżniejsze style. Stało się to ostatnio jednym z głównych trendów w projektowaniu wnętrz. Im bardziej
niekonwencjonalne połączenie detali, tym wnętrze staje się ciekawsze. Dodatki mogą nadać wnętrzu nowoczesny lub
klasyczny charakter z lekkim przymrużeniem oka.

Panel Clips to ekskluzywna wersja uchwytów do osłon typu Panel Track.
Zabezpiecza tkaninę przez zabrudzeniem i dodaje nutki elegancji.

Metalowy biały
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MR-GN grey nikiel
(okrągły)

MR-OB old brass
(okrągły)

MR-RO35 silver
grass (okrągły)

MR-R206 silver
tangle (okrągły)

MS-R007 bambus
(kwadratowy)

MS-GC clear
(kwadratowy)

MS-R206 silver
(kwadratowy)

MS-R023 leaf
(kwadratowy)

Metalowy satyna

Drewniany brąz
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Roleta Modern

Roleta Modern

Klasyczne formy i kolory pasują do każdego wnętrza. To styl ponadczasowy. W klasycznej aranżacji idealnie sprawdzi się
jedna gama kolorów. W oknach doskonale prezentują się jasne rolety materiałowe. Roleta Modern stanowi połączenie
klasycznego sznytu z nowoczesnością. Zachwyca subtelną elegancją. Piękne kolory, delikatny wzór na roletach materiałowych, doskonałej jakości materiały – to wszystko razem sprawia, że wnętrze jest spójne i eleganckie.

Kolorystyka obciążników
Satyna davi

Satyna cylinder

Stare złoto davi

Stare złoto cylinder

Wzory falban

1.
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2.

3.
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Roleta Aino

Tkanina Esvedro

ciepły, domowy klimat. Zachwyca delikatnością. Dla indywidualistów, którym marzy się sielanka w miejskiej dżungli.

Delikatne sploty włókien i struktura tkaniny zapewniają subtelną osłonę okna, a zarazem dekoracje dużych po-

Roleta wprowadza do wnętrza ciepły, domowy klimat. Sprawdzi się również we wnętrzach eklektycznych, w których

wierzchni okiennych. Tkanina może być zastosowana także do klasycznych rolet okiennych. Stanowi również

nowoczesność miesza się z klasycznym stylem.

doskonałe rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy stoją przed dylematem wyboru pomiędzy firanką a roletą.

Roleta Aino doskonała do wnętrz w stylu angielskim, rustic, shabby chic, vintage. Roleta wprowadza do wnętrza

Tkanina w kolekcji materiałowej Vertex S.A. dedykowana do Paneli japońskich, inaczej zwanych Panel Track.

Piękne połączenie stylowego designu z nowoczesnym materiałem
Rustic grey

Rustic pink

Rustic black

A4/80
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A4/81

A4/82

A4/83

A4/84
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Roleta Bellisima

Mieszanka minimalizmu i nowoczesności w symbiozie z praktycznym rozwiązaniem

Aranżacja zyska ciekawy charakter, jeśli we wnętrzach zagości nowoczesny, minimalistyczny design. Kombinacja surowej kwadratowej kasety i obciążnika z elegancją szerokich pasów tkaniny Dzień/Noc oraz funkcjonalnością rolety rzymskiej - taka jest roleta Bellisima. Idealna do wnętrz z dużymi przeszkleniami.

Kolorystyka kaset:
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Biały

Antracyt strukturalny

Beżowy

Srebrny
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Tkanina Venezia

Żaluzje Drewniane

Minimalizm stał się wiodącym trendem współczesnego designu. To styl, który charakteryzuje się prostotą formy i oszczędnością detali. Tutaj każdy szczegół ma znaczenie. Żaluzje drewniane są idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących naVenezia 01

Venezia 02

turalne piękno oraz funkcjonalność. Doskonałe w każdym calu, grube i solidne, w najmodniejszych odcieniach idealnie
komponują się z aranżacjami wnętrz typu modern retro - takie są żaluzje 50 mm z najnowszej kolekcji Vertex S.A.

Venezia 03

Venezia 04

Tkanina Napoli

Obciążnik sznurka metalowy cylinder silver

Napoli 01

Napoli 02

Napoli 03

Napoli 04

Napoli 05
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Żaluzje Drewniane

Tkanina Duoplisso
paloma duoplisso

luggio duoplisso

Delikatny i piękny desing podwójnych plis
sprawia, że stanowią oryginalny dodatek do
aranżacji każdego wnętrza w dowolnym stylu:
nowoczesnym, boho, klasycznym, romantycz104 - Mist

108 - Dune

nym, czy surowym skandynawskim. Wnętrze
nabiera lekkości.

Interesująca kompozycja kolorów oraz doskonałej jakości materiały nadają wnętrzu subtel109 - Limestone

122 - Rustic Ash*

ny, a zarazem nowoczesny charakter.

Podwójnie plisowana Duoplisso zapewnia efekt
zaciemnienia niezależnie od pory dnia. Materiał
ma strukturę „plastra miodu”. Takie rozwiąza123 - Ash

Pleated blinds `fabrics

110 - Cloud

nie zdecydowanie poprawia izolację okna oraz
zwiększa poczucie komfortu. Latem gwarantuje

Gr
Sto
P

przyjemny chłód, a zimą zatrzymuje ciepło
w pomieszczeniu.

106 - Taupe

105 - Charcoal

dane techniczne / technische
technical specification
szerokość tkaniny,
Stoffbreite , width

Zastosowanie podwójnego materiału wpływa

skład, Gewebe, composition

również na estetykę produktu, ponieważ otwo-

gramatura, Gewicht, weight

collection

ry do przeprowadzenia sznurków ukryte są wewnątrz materiału.

107 - Sand

grubość, Dicke, thickness
szerokość plisy, Umschlagbreite ,
Pleat extend
przepuszczalność światła,
Lichtdurchlässigkeit,
transparency degree

* Maksymalna szerokość Rustic Ash 240 cm
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dane techniczne / technische
technical specification

Vertex deco

Kolekcja tkanin Duoplisso

Paloma 0100

Paloma 0290

Luggio 2001

Zapraszamy do współpracy architektów, projektantów oraz pracownie aranżacji wnętrz.
Proponujemy nowoczesne rozwiązania, które zadowolą nawet najbardziej
wymagających Klientów.
Zapewniamy atrakcyjne warunki współpracy oraz dostęp do: katalogów, wzorników tkanin
i kolorów, rysunków CAD oraz REVIT, informacji technicznych.
W celu uzyskania materiałów prosimy o kontakt: marketing@vertex.pl

Paloma 0170

Paloma 0300

Luggio 2028

Paloma 0180

Paloma 0350

Luggio 2504

Paloma 0230

Paloma 0380

Luggio 2801

Paloma 0260

Paloma 0410

Luggio 2802
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VERTEX S.A.
ul. Bestwińska 25
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 214 53 30-31
www.vertex.pl
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