U nas to jest proste
Mamy już 20 lat doświadczenia
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Rolety
Rolety materiałowe to obecnie bardzo popularna forma osłony przeciwsłonecznej
stosowana równieżjako element dekoracyjny. Rolety wykonane są z materiałów
impregnowanych, antystatycznych,mogą być stosowane przez długi czas bez obaw
przed zabrudzeniem. Występują w kilku odmianach systemów dobieranych według
potrzeb i możliwości montażu.
W katalogu znajduje się około 350 tkanin, które pozwolą na idealne dopasowanie
rolety do gustu klienta i wystroju wnętrza.
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Rolety dzień noc
System „dzień i noc” to bardzo ciekawe rozwiązanie aranżacji okien. Roleta w
tym systemie zadowoli najbardziej wymagających Klientów. Dzięki zastosowaniu
dwuwarstwowej tkaniny o różnej przepuszczalności światła, system „dzień i noc”
pozwala płynnie regulować stopień nasłonecznienia pomieszczenia. Klient może
jednocześnie zasłonić swoje okno wieczorem, a w ciągu dnia korzystać ze światła
dziennego bez narażaniasię na spojrzenia ciekawskich...
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Plisy
Plisy to nowoczesna w kształcie i funkcjonalna osłona przeciwsłoneczna. Stanowią
bardzo atrakcyjny sposób zasłony okien standardowych jak i dachowych. Idealne
do ogrodów zimowych. Nowoczesne w kształcie, funkcjonalne i dekoracyjne plisy
stanowią bardzo atrakcyjny i oryginalny sposób zasłony okien standardowych,
dachowych i nietypowych rozwiązań.
Ogromną zaletą plis jest zastosowanie dwóch uchwytów umożliwiających zsuwanie
osłony w dwóch kierunkach - od dołu i od góry.
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Żaluzje
Żaluzje aluminiowe lub drewniane znajdują zastosowanie zarówno w budynkach
mieszkalnych, jak i biurach. Zapewniają one ochronę przed nadmiernym
nasłonecznieniem, umożliwiają także mieszkańcom zachowanie prywatności i
dyskrecji. Istotna z punktu widzenia użytkowego jest możliwość ich stopniowej
regulacji, gdy nie są nam w danym momencie potrzebne lub gdy chcemy mieć
zapewniony komfort.
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Żaluzje skórzane
Jest to najbardziej ekskluzywny produkt w naszej ofercie. Odmieni każde wnętrze
nadając mu niepowtarzalnego charakteru. Idealnie komponuje się zarówno z
wytwornymi wnętrzami utrzymanymi w klasycznym stylu oraz z nowoczesnym
designem. Lamele skórzane wykończone mechanizmem w drewnianych listwach
tworzą produkt, który zachwyci nawet najbardziej wymagającego klienta.
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Rolety rzymskie
Rolety rzymskie znajdują zastosowanie w dekoracjach wnętrz i są ich doskonałym
uzupełnieniem. Dzięki zastosowaniu rożnych tkanin oraz możliwości wykończenia
są często niepowtarzalne i przykuwają uwagę z zewnątrz swoim niebanalnym
wyglądem. Stosując lekkie, przezroczyste materiały, roleta doskonale imituje
tradycyjną firankę, natomiast dzięki zastosowaniu tkanin np. zasłonowych będzie
się sprawdzać jak tradycyjna roleta.
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Zasłony systemowe
Zasłony Moderno i Flex są idealnym rozwiązaniem do każdego wnętrza. Bogata
kolekcja tkanin pozwala dopasować zasłony do każdego rodzaju wnętrza. Zarówno
mieszkanie, czy pokoje hotelowe - mnogość rozwiązań ułatwi dobrać idealne
rozwiązanie. System Moderno, który jest obsługiwany sznurkiem obsługuje się
niezwykle komfortowo, zasłony układają się w rónmierne fale, a po zwinięciu zajmują
niewielką ilość miejsca. System Flex to trzy rodzaje marszcznia tkanin. Można je
zawiesić na systemowych, estetycznych szynach lub na dowolnym karniszu.
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Wertikale
Wertikale stanowią alternatywę dla zasłon w biurach, hotelach, jak również
w mieszkaniach. Są idealnym rozwiązaniem dla dużych okien, w tym okien
widokowych. Doskonale zabezpieczają pomieszczenie przed nadmiernym
promieniowaniem słonecznym, podnoszą poczucie omfortu i przytulności.
Ich bogata kolorystyka, a także różnorodność materiałów, z których są
wykonywane pozwolą dopasować je do wszelkiego rodzaju wnętrz.
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Shuttersy
Okiennice oprócz funkcji dekoracyjnej, pełnią również praktyczną funkcję w każdym
pomieszczeniu. Regulowane lamele dają wygodną kontrolę światła, tworząc
niepowtarzalny klimat i poczucie dyskrecji.
Ogromną zaletą shuttersów jest możliwość zastosowania w każdym wnętrzu. Produkt
nie stwarza praktycznie żadnych ograniczeń jeśli chodzi o konstrukcję. Skosy, okręgi i
inne niestandardowe kształty nie są przeszkodą, aby stworzyć zachwycające i zapierające
dech w piersiach pomieszczenie w śródziemnomorskim lub marynistycznym stylu.
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Panel track
Zasłony panelowe zwane inaczej storami „panel track” są ciekawą alternatywą dla
werticali i tradycyjnych zasłon. Mogą zakrywać duże przeszklone powierzchnie, ale
swoje zastosowanie znajdą również jako interesująca i nowoczesna ścianka działowa.
System składa się z szyny prowadzącej oraz mocowanych do niej pionowych,
przesuwnych pasów tkanin.Dzięki możliwości dowolnego montowania zasłon: we
wnęce okna, na ścianie lub suficie, system zasłon panelowych dedykowany jest do
każdego wnętrza.
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Moskitiery
Moskitiery - siatki przeciw owadom - to niewątpliwie najlepsze zabezpieczenie
przed owadami oraz wszelkimi insektami przy otwartych oknach. Zatrzymują także
znaczne ilości kurzu i pyłu.
Moskitiery okienne dostępne w różnych kolorach i dowolnych rozmiarach, to
sposób na walkę z insektami. Skuteczna ochrona oraz elegancki wygląd to
połączenie, dzięki któremu wieczory przy otwartym oknie będą wolne od komarów
i ukąszeń. Moskitiery drzwiowe to wygodna i nienarzucająca się forma ochrony
przed owadami.
Moskitiery drzwiowe umożliwią spokojny sen, przy otwartych drzwiach
balkonowych podczas letnich gorących nocy. Dostępne modele i dowolne wymiary
pozwolą dopasować ochronę przed insektami do każdych drzwi. Gęste oczka siatki,
skutecznie broni dostępu do sypialni czy salonu.
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Firma Inmart powstała w 2000 roku.
Od tego czasu systematycznie rozwijamy zakres naszych produktów i usług.
Wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenie, a także zamiłowanie do tego
corobimy przekłada się na jakość oferowanych usług.

Adres
Galeria Przymorze, parter
ul. Obrońców Wybrzeża 1
80-398 Gdańsk

Kontakt
tel.:

515-303-778

tel.:

501-800-909

mail:

biuro@inmart.pl

Otwarte
Pn – Pt:

900 – 1900

Sob:

900 – 1600

inmart.pl

