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Dębica Passio 2

Dębica Passio 2 to popularna letnia opona, która bardzo dobrze nadaje się na polskie drogi. To propozycja
dla kierowców szukających jednocześnie komfortu oraz oszczędności. Ekonomiczna cena idzie w parze z
dobrymi osiągami, dlatego Dębica Passio 2 jest tak chętnie kupowana na cieplejszy sezon.

Typ opony: letnia
Rozmiary opony: 13-15 cali
Bieżnik opony: symetryczny
Klasa: ekonomiczna
Zastosowanie: samochody osobowe

Dębica,  która  należy  obecnie  do  największego  koncernu  oponiarskiego  Goodyear,  przygotowała  model
Passio 2 po to, aby trafić do jak największej liczby kierowców szukających alternatywy dla kosztownych
opon letnich. Budowa Passio 2 bazuje na wykorzystaniu symetrycznego bieżnika, który doskonale sprawdza
się na wszystkich typach nawierzchni, także polskich drogach, które wymagają wytrzymałego ogumienia.
Dzięki  jednolitemu  konturowi  opony  na  całej  szerokości  równomiernie  naciskają  na  nawierzchnię,
zapewniając stabilność, wysokie przebiegi i wolniejsze zużycie. W strefie barkowej zastosowano sztywne
bloki, dzięki którym samochód dobrze prowadzi się na zakrętach. Dębica Passio 2 poradzi sobie również
dobrze  w  deszczu.  Promienne  i  podłużne  rowki  bieżnika  dodatkowo  zapobiegają  aquaplaningowi  i
efektywnie odprowadzają wodę.

Dębica Passio 2 to świetny model letni przeznaczony głównie do kompaktowych i miejskich samochodów o
średnich mocach, ciągle zyskujący pozytywne opinie oraz nowych zadowolonych użytkowników. To godna
zaufania opona, która będzie sprzyjała wygodnej i ekonomicznej jeździe także podczas deszczu.

Dębica Frigo 2

Dębica Frigo 2 to jedna z chętnie kupowanych opon zimowych przez polskich kierowców. Wyróżnia się
bardzo dobrą konstrukcją zapewniającą bezpieczeństwo i wygodę jazdy w sezonie zimowym i jednocześnie
niską ceną.  To solidny model  o  kierunkowym bieżniku,  wielokrotnie  nagradzany i  pozytywnie  oceniany
przez kierowców.

Typ opony: zimowa
Rozmiary opony: 13-16 cali
Bieżnik opony: kierunkowy
Klasa: ekonomiczna
Zastosowanie: samochody osobowe

Polska  firma  Dębica,  która  obecnie  należy  do  koncernu  Goodyear,  na  zimę  przygotowała  dla  swoich
klientów kilka modeli wartych uwagi. Wśród nich znajduje się także Dębica Frigo 2. To opona zimowa o
bieżniku kierunkowym ułożonym w kształt jodełki, z duża liczbą lameli oraz poprzecznych i obwodowych
rowków.  Dzięki  nim  bardzo  dobrze  radzi  sobie  w  trudnych  warunkach,  odprowadzając  śnieg,  błogo
pośniegowe oraz  wodę  –  mokre  nawierzchnie  nie  są  dla  niej  żadnym problemem.  Lamele  gwarantują
równocześnie stabilną jazdę, zwiększając powierzchnię styku opony z nawierzchnią, a specjalna mieszanka
gumy z krzemionką gwarantuje miękkość i elastyczność w trakcie mroźnych dni. Dodatkowe boczne klocki
sprzyjają większej pewności prowadzenia samochodu. 



Dębica Frigo 2 195/65 R15 została wyróżniona w 2011 roku w teście „Motor” jako najlepsza opona do jazdy
na śniegu, a w 2010 roku jako opona zimowa, dająca najlepsze osiągi na śniegu. 

Dębica Frigo 2 to solidna opona zimowa, która dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji radzi sobie świetnie
w  zimie  –  gwarantuje  przyczepność  podczas  jazdy  na  zaśnieżonej  i  mokrej  nawierzchni,  skraca  drogę
hamowania, zwiększając bezpieczeństwo pojazdu. 





Opis produktu przygotowany dla sklepu internetowego Morele.net.
Kopiowanie zabronione.

Intel Core i5
Czterordzeniowy processor Intel Core i5 charakteryzuje się wysoką wydajnością wielozadaniową. Zapewnia 
błyskawiczne przełączanie między aplikacjami, płynną obsługę programów oraz komfort codziennej pracy. 
Możesz liczyć na fantastyczne efekty wizualne, co na pewno docenisz podczas oglądania filmów, gry i 
obróbki zdjęć. Obraz wypełniony detalami i zawrotna szybkość działania przyda się w domu, biurze, podróży
oraz w każdym prywatnym centrum multimedialnym. 

Dysk SSD
Przyspiesza pracę systemu operacyjnego. Jego kilkakrotnie większą od standardowych dysków  HDD 
prędkość dostrzeżesz zarówno podczas uruchamiania systemu, jak też większych programów i plików. 
Sprzęt pracuje wydajniej, jego reakcja na Twoje polecenia jest szybsza, co przekłada się na wzrost komfortu 
korzystania z niego zarówno w domu, jak też w biurze. Ponadto jest lżejszy i nagrzewa się znacznie słabiej 
niż HDD, przez co możliwa jest rezygnacja z wentylatora i tym samym wzrost oszczędności energii. 

Nagrywarka DVD
Urządzenie wprowadzi Cię w prawdziwy świat rozrywki! Nagrywarka DVD umożliwia odtwarzanie i 
nagrywanie filmów i zdjęć. Charakteryzuje się szybkością odczytu i zapisu, co przekłada się na Twój komfort 
pracy z urządzeniem. Oglądaj ulubione filmy i zapisuj zdjęcia i inne pliki na płyty. Coraz więcej nowych 
laptopów jest pozbawionych napędów. W tym przypadku otrzymujesz pełen pakiet wirtualnej rozrywki. 

Windows 10
Wystarczy kilka kliknięć, aby zmienić styl i przełączyć menu. Ty decydujesz o wyglądzie interfejsu w swoim 
urządzeniu. To uniwersalny system, który w stosunku do swoich poprzedników jest bezkonkurencyjny, jeżeli
chodzi o szybkość pracy. Korzystaj z kilku aplikacji i programów jednocześnie bez utraty wydajności. 
Wirtualny pulpit umożliwia lepszą organizację pracy. Dzięki większej przestrzeni na ekranie możesz 
grupować poszczególne okna, a także szybko przełączać się między nimi. Uporządkowany ekran to 
przyjemniejsza praca. Twórz pulpity i uruchamiaj na nich nowe aplikacje bez konieczności minimalizowania 
nieużywanych aktualnie okien. Ponadto, Windows 10 to dostęp do wielu narzędzi, które jeszcze bardziej 
wprowadzą Cię w wirtualny świat. 
Windows 10 posiada odpowiednie zabezpieczenia. Dzięki ochronie antywirusowej nieustannie poszukiwane
są zagrożenia, wirusy i złośliwe oprogramowania, które stanowią zagrożenie dla Twojego sprzętu i danych. 
System jest także automatycznie aktualizowany, zawsze korzystasz z najnowszej opcji. 

Rozdzielczość HD 1366x768
Do przeglądania stron internetowych i mniej wymagających prac graficznych! Matryca o rozdzielczości HD 
1366x768 stosowana jest w laptopach 15,4 lub 15,6 cala, co sprawia, że są one lżejsze i zużywają mniej 
energii niż większe modele. Uzyskany obraz jest wyraźny i ostry, możesz również liczyć na bardzo dobre 
odwzorowanie kolorów. To doskonała opcja dla osób, które poszukują uniwersalnego urządzenia do 
rozrywki, nauki czy pracy w domu, do wyświetlania zdjęć i oglądania filmów.

USB 3.0
Podłączaj urządzenia do swojego laptopa, korzystaj z kamery internetowej, nagrywaj muzykę na pendrive i 
archiwizuj zdjęcia zrobione telefonem wygodnie na dysku swojego komputera. Złącze USB 3.0 
charakteryzuje się kilkukrotnie szybszym transferem danych od swoich poprzedników. Jego pojawienie się 
na rynku pozwoliło wyeliminować problem zbyt wolnego standardu USB 2.0, który nie był w stanie sprostać 
wymaganiom nowoczesnej technologii. USB 3.0. stanął na wysokości zadania. 

Przekątna ekranu



Jest to podstawowy parametr, który pozwala określić użyteczną wielkość ekranu urządzenia. Określa 
długość między dwoma przeciwległymi rogami. Wyrażana jest w calach, a 1 cm to 2,54 cali. Wybór 
przekątnej ekranu zależy przede wszystkim od przeznaczenia urządzenia. Najmniejsze są ekrany monitorów 
mobilnych - 12-13 cali. Biznesowy standard to 14", który jest kompromisem między małymi urządzeniami 
mobilnymi i typowymi laptopami. Ekran o przekątnej 17" wykorzystywany jest w laptopach gamingowych. 
Do codziennego użytku i pracy biurowej najlepiej sprawdzają się ekrany minimum 22". 

Port stacji dokującej
Dzięki stacji dokującej możesz rozszerzyć funkcjonalność swojego sprzętu. Pozwala ona na podłączenie 
większej liczby urządzeń peryferyjnych. Taką możliwość na pewno docenią pracownicy biurowi, którzy 
mogą dzięki niej korzystać z dodatkowego monitora, a podczas konferencji projektora. Do stacji dokującej 
podłączyć można ponadto dysk i napęd zewnętrzny. Więcej urządzeń to więcej możliwości, dzięki stacji 
uporządkujesz i usprawnisz swoją biurową pracę lub domowe centrum rozrywki. 

Intel HD Graphics
Zachwycisz się detalami i krystalicznie czystą grafiką. Intel HD Graphics zapewnia doskonałe doznania 
zarówno podczas codziennego korzystania z urządzenia, jak też gry w przygodówki i gry strategiczne, 
oglądania filmów, obróbki zdjęć i edycji nagrania wideo. Technologia pozwala na oglądanie filmów w 
formacie 4K UHD. Obserwuj świat w wysokiej rozdzielczości. Przekonaj się, jak doskonały może być obraz 
dzięki większej liczbie klatek na sekundę. Wejdź w wirtualną rzeczywistość, poruszając się po niej tak 
płynnie i realistycznie jak po prawdziwym świecie. 

Pamięć RAM
To pamięć o swobodnym dostępie, w języku angielskim po prostu Random-Access Memory. Odpowiada za 
przetwarzanie wszystkich operacji wykonywanych przez urządzenie. Pojemność RAMu zmieniła się na 
przestrzeni wielu lat, pierwsze urządzenia miały ok. 8 kB pamięci, podczas gdy współczesne to aż kilka MB. 
Im większa pamięć RAM, tym szybsza praca i reakcja urządzenia na działania jego użytkownika. Postaw więc
na niezawodność pracy z dużą pamięcią RAM. 

Komputery poleasingowe
Łączymy niezawodność pracy urządzenia z niską ceną. Komputery poleasingowe to używany sprzęt znanych 
i cenionych producentów. Oferujemy urządzenia w szerokim zakresie cenowym, dzięki czemu możesz 
wyposażyć swoje domowe i firmowe biuro w sprzęt, który spełnia Twojego oczekiwania pod względem 
wydajności pracy, skuteczności działania, aspektów wizualnych i ceny. Zyskujesz pewność bezawaryjności i 
sprawności, a także możliwość korzystania ze sprzętu doskonałej jakości przy niewielkiej inwestycji. 

Laptopy poleasingowe
Lenovo, Samsung, Dell, HP…sprawdź, jakie jeszcze laptopy poleasingowe są dostępne w naszej ofercie. To 
doskonała alternatywa dla nowych urządzeń, która pozwala na zakup sprzętu o wysokich parametrach w tej
samej cenie, co jedne z tańszych laptopów z pierwszej ręki. To często urządzenia z wyższej półki, używane 
przez 2-3 lata w dużych korporacjach i firmach z ponadprzeciętnym kapitałem. Ich wysoka jakość, 
sprawność, wydajność oraz zastosowane podzespoły najnowszej generacji sprawiają, że laptop z 
powodzeniem posłuży Ci jeszcze kilka lat. 

Monitory poleasingowe
Monitory wcześniej wykorzystywane przez korporacje i  duże firmy. Masz więc pewność, że korzystasz z
wysokiej  jakości  sprzętu.  Wszystkie  urządzenia  w  firmie  muszą  być  pewne,  pracować  sprawnie  i
bezproblemowo. Konieczność regularnej ich wymiany nie oznacza, że straciły swoje właściwości techniczne
i nie pracują już tak, jak na początku. Wynika to z chęci i potrzeby posiadania najnowocześniejszego sprzętu.
Takie monitory poleasingowe są dostępne w naszym sklepie. Masz szansę  skorzystać z jednego z lepiej
ocenianych monitorów za atrakcyjnie niską cenę. 





Opisy produktów przygotowane dla sklepu internetowego sklep-intymmny.pl.
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Realistyczny Wibrator Ruch Posuwisto Zwrotny Wibracje Long John 10 funkcji 011309

Long John to realistyczny wibrator z nowoczesną funkcją ruchu posuwistego – góra-dół, który umożliwia
idealne  odwzorowanie  odczuć,  jak  podczas  seksu  z  partnerem.  Jego  ogromną  zaletą  jest  imitacja
realistycznych ruchów drugiej osoby – czubek penisa wysuwa się i chowa. 

Wykonany z niezwykłą starannością – posiada idealnie odwzorowane szczegóły anatomiczne prawdziwego
penisa. Posiada nie tylko liczne żyły i zgrubienia, ale też żołądź. Przeznaczony do stosunków waginalnych,
jak i analnych.

Wibrator niezwykle łatwy w obsłudze – system kontroli wibracji drgań umiejscowiony jest w rękojeści, co
umożliwia  bezproblemowe wybranie  ustawień  (dostępnych  7  różnych  poziomów  drgań  oraz  3  funkcje
posuwiste),  dopasowanych  do  potrzeb  użytkownika.  Intensywność  drgań  oraz  poruszania  się  góra-dół,
można ustawić niezależnie – ustawiane są oddzielnie.

Wibrator wykonany z najwyższej jakości, miękkich i bezpiecznych materiałów TPE.
Cechy wibratora:
- całkowita długość 27,5 cm,
- długość elementu wibrującego 19 cm,
- średnica 4 cm,
- kolor cielisty,
- bezpieczna żelowa powłoka,
- unisex,
- 10 funkcji,
- materiał TPE,
- zasilany na baterie – 4 AAA (niedołączone do kompletu)

Podaruj  sobie  bądź  najbliżej  Ci  osobie,  chwilę  luksusowej  rozkoszy,  jaką  daje  wibrator  Long  John!
Najchętniej wybierany produkt, wyjątkowo gładki i zmysłowy. Wszystko za sprawą automatycznej funkcji
posuwistej – aż 3 szybkości pozwalają idealnie odwzorować rytm naturalnego zbliżenia. Wibrator wbijający
się w Ciebie niczym prawdziwy kochanek!

Jajo masturbator - Tenga Egg Silky

Tenga  Egg  Silky  to  nowoczesny  masturbator  w  kształcie  jajka,  dostarczający  niezapomnianych  wrażeń
mężczyznom.  Wewnętrzna powłoka jaja  składa się  z  równoległych warstw o falistym kształcie,  których
zadaniem jest dostarczanie bodźców do poruszającego się członka. Jajo dostępne w różnych wariantach – z
grudkami, wypustkami czy też prążkami.

Wykonany z niezwykle rozciągliwego materiału – 6 centymetrowe jajo, podczas użycia może rozciągnąć się
do ponad 30 centymetrów!

Ogromną zaletą masturbatora jest również jego kształt – niczym nie przypomina zabawki erotycznej, dzięki
czemu możesz zabrać go ze sobą wszędzie tam gdzie chcesz i  użyć w dowolnym momencie,  czując się
całkowicie spokojnie.

Chcąc użyć jajo, wystarczy, że otworzysz je i wlejesz do środka lubrykant (dołączony do zestawu) i gotowe!
Możesz cieszyć się najlepszym orgazmem, który zapewni Ci ultra komfortowe wnętrze masturbatora.
Tenga Egg Silky pozwala Ci na pełną kontrolę sytuacji i zabawę w odpowiadającym Ci tempie – zamawiając



ten niesamowity gadżet możesz być pewna, że przyjemnościom nie będzie końca!



Opis produktu przygotowany dla marki www.maxcomputers.pl. 
Kopiowanie zabronione.

PLAY – DESIGN WIDZIANY OCZAMI PASJONATÓW ROZRYWKI

Poznawaj wirtualny świat wszystkimi zmysłami 

Esteta – osoba wrażliwa na piękno, potrafiąca dostrzec wyjątkowość w rzeczach, które inni postrzegają
jedynie z perspektywy użyteczności oraz praktyczności. To ktoś, kto poznaje świat wszystkimi zmysłami, aby

czerpać z niego maksimum korzyści. Tacy są pasjonaci gier komputerowych, którzy widzą więcej, niż
przeciętna osoba niewdrożona w świat rozrywki i wirtualnej rzeczywistości. W Wasze ręce oddajemy

potężną maszynę, dzięki której będziecie mieć okazję poznać swoich bohaterów na nowo, odkryć w sobie
zdolności, których do tej pory nie byliście świadomi. Ta niepowtarzalna rozrywka zapakowana została w

szyk, wyszukany styl i wykwintny design. 

Niezawodny partner gamingu 

Urządzenie potęgujące każde wrażenie podczas rozgrywki. Zawrotna szybkość działania, płynność,
pozwalająca dostrzec najmniejszy szczegół, wydajność będąca nieocenionym wsparciem podczas gry w

najnowsze produkcje – Play to idealna przestrzeń dla Twoich niezapomnianych wrażeń. 

Moc realistycznego dźwięku 

Play pobudzi Twój zmysł słuchu, uwrażliwi Cię na każdy dźwięk, który pozwoli Ci osiągnąć najwyższy poziom
adrenaliny. Niewielkie rozmiary urządzenia oraz elegancka forma zaskoczą Cię swoimi możliwościami,

płynącymi prosto z jego wnętrza. 

Wyjątkowa wartość piękna 

Gracz nieposiadający doskonale rozwiniętego zmysłu wzroku jest jak ptak bez skrzydeł. Tak samo, jak
jaskółka nie będzie mogła latać, tak samo gracz nigdy nie będzie osiągał najlepszych wyników. Obudowa o

wysmakowanym wzornictwie, łącząca wyszukany styl z elegancją oraz minimalistyczną formą idealnie
wpisuje się w idee nowoczesności, w której zaawansowana technologia odgrywa pierwszoplanową rolę. 

Dzieło stworzone z pasją 

Wystarczy spojrzeć, aby dostrzec, że seria Play powstała z oparciu o cechy charakterystyczne dla tego, co
nowoczesne, wyjątkowe, piękne i niepowtarzalne. Entuzjaści gier i zaawansowanej technologii mogą zajrzeć

do wnętrza sprzętu dzięki przezroczystemu panelowi bocznemu obudowy. Przedmioty doskonałe i
wykonane z pasją nie mają nic do ukrycia przed swoimi użytkownikami. Play jest dowodem na to, że

charakter można odwzorować w formie wizualnej. 





Opisy produktów przygotowane dla marki Miody Heksagon.
Kopiowanie zabronione.

Miód wielokwiatowy

Pszczoły zbierają nektar, z którego powstaje miód. Miód wielokwiatowy za każdym razem zaskakuje nas
swoim składem, powstaje z „tysiąca kwiatów”, każdy jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Idealny dla

alergików, dla zdrowego serca, umysłu oraz ciała. 

Pokaż miodku, co masz w środku, zdradź nam swoją tajemnicę! Znają go mali i duży, czyli miód 
wielokwiatowy, miód „tysiąca kwiatów”, miód niespodzianka, każdy słoiczek jest inny, ma swoją unikalną 
zawartość. Jednego możesz być pewien – wiosenne miody wielokwiatowe przybierają barwę jasną, są 
delikatne i łagodne w smaku, miody letnie i jesienne są ciemniejsze, natomiast ich smak jest ostrzejszy. 
Pszczoły same decydują o jego recepturze, smak i barwa zależy od zbieranych przez nie nektaru.
 
Słodkie zdrowie – miód wielokwiatowy w domowej apteczce:

● Pyłki roślinne w niewielkich ilościach w miodzie wielokwiatowym powodują wytwarzanie 
przeciwciał, organizm broni się przed reakcjami alergicznymi

● Miód wzmacniający serce, które bije mocniej oraz sprawniej 
● Wzmacnia ciało i umysł
● Łagodzi objawy chorób górnych dróg oddechowych

Miód rzepakowy

„Słodki jak miód rzepakowy”, czyli bardziej słodki, gratka dla smakoszy słodkości. Poznasz go nie tylko po
wyjątkowo słodkim smaku, ale pięknej słomkowej barwie. Zalecenia szczególne: kiedy kichasz, kaszlesz,

jesteś zmęczony, kiedy Twój organizm krzyczy – słodkiego mi daj!

Osładza życie małych i dużych miłośników słodkości i to podwójnie! Jest najsłodszym miodem ze 
wszystkich, można wyjadać łyżeczką bez grzechu i wyrzutów sumienia. Polecany dla dzieci, które pokochają 
go od pierwszej chwili degustacji. Charakteryzuje się jasnym, słomkowym kolorem, dlatego wyróżnia się 
spośród innych miodowych przysmaków. W zapachu jest łagodny i delikatny, natomiast w smaku jest 
prawdziwą słodką przygodą. 

Miodowa słodkość dla zdrowia dzieci i dorosłych:
● Kiedy katar, kaszel i ból gardła – jest wsparciem przy przeziębieniu i zapaleniu górnych dróg 

oddechowych 
● Pomoc przy schorzeniach wątroby 
● Stawia na nogi zmęczonych i zaspanych 
● Obniża ciśnienie krwi i organizm pracuje sprawniej

Miód gryczany
Jest jak mała czarna wśród kaw, o ciemno-brunatnym kolorze, z nutą ostrości, jednak wciąż słodkim

smakiem. Przyjaciel chorych na cukrzycę, Hashimoto, choroby serce i wątroby. 

Czarny koń wśród miodów! Czarny miód? Nie czarny, a ciemno-brunatny, łatwo się jednak pomylić, 
szczególnie kiedy wyjadasz go w nocy łyżeczką. Po otwarciu słoiczka doznasz intensywnego uderzenia 
aromatu kwiatów gryki, uwodzi barwą i zapachem. A smak? Też jest wyjątkowy – słodkość z nutą pikanterii, 
może troszkę popiec w język! To „ostry miód”, który niektórzy kochają, inni trzymają się od niego z daleka. 



A Ty, masz może ochotę spróbować?

Warto go mieć w kuchni na wypadek, gdyby:
- Wśród domowników były osoby chore na cukrzycę i chorobę Hashimoto,
- Konieczne było uzupełnienie żelaza,
- Serce zachorowało,
- Cholesterol byłby za wysoki,
- Wątroba przestała prawidłowo pracować 

Miód nawłociowy

Miód bursztynowy, znany powszechnie jako miód nawłaciowy, tak, to jego oficjalna nazwa. Jego piękna
bursztynowa barwa oczarowuje nasze spojrzenia, delikatny smak pieści nasze podniebienia, a kremowa

konsystencja… sam się przekonaj. 

Bursztyn wśród miodów! Subtelny lekko kwaskowy, cytrynowy smak, który delikatnie podkręca jego 
słodkość. Oczarowuje swoim słomkowo-żółtą, bursztynową barwą, przyciąga wzrok i uzależnia smakiem. 
Ma bardzo kremową konsystencję, bez grudek, których nie lubisz, świetny dodatek do kanapek, tostów i 
grzanek. Warto mieć zawsze pod ręką jeden słoiczek, uratuje każde śniadanie i podwieczorek, jego po 
prostu nie da się nie lubić. Zawsze stoi po naszej stronie, niezależnie od wszystkiego. 

Lubimy za kolor, smak i działanie na naszą korzyść:
● Wspiera pracę układu moczowego 
● Polecany dla panów z przerostem prostaty 
● Wspomaga pracę stawów 
● Poprawia ukrwienie kończyn dolnych oraz nerek 





Opisy  produktów przygotowane  dla  marki  www.perfecta.pl,  producenta  i  sprzedawcy  osłon
przeciwsłonecznych.
Kopiowanie zabronione.

Osłony wewnętrzne – ochrona przed słońcem i dekoracja wnętrza

Są najpopularniejszą i najczęściej wybieraną osłoną okienną, która chroni przed słońcem, a także jest 
elementem dekoracyjnym wnętrza. Osłony wewnętrzne występują w wielu wariantach, wobec czego każdy
może dopasować je do własnych preferencji, a także stylistyki pomieszczenia. Cechują się szeroką paletą 
barw i kolorów, jak również form, zarówno tych standardowych i klasycznych, jak też nowoczesnych, 
idealnie wpisujących się w oczekiwania współczesnego klienta. 

Do osłon wewnętrznych, które dostępne są w naszej ofercie, należą rolety okienne, żaluzje, plisy, zasłony 
rzymskie i moskitiery. Wychodzimy naprzeciw naszym klientom i nieustannie  uzupełniamy naszą ofertę o 
nowe modele. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i inspiracje. Dołożymy wszelkich starań, aby osłony 
wewnętrzne były odpowiedzią na oczekiwania naszego klienta. 

Osłony wewnętrzne – rodzaje 

Jakie wybrać, aby najlepiej wpisywały się w wystrój wnętrza, chroniły przed słońcem i przyczyniały się do 
wzrostu komfortu mieszkańców? Możemy zaproponować Ci następujące rodzaje osłon wewnętrznych:
- Rolety okienne, czyli nowoczesny sposób na ochronę przeciwsłoneczną. Oferujemy rolety dachowe, 
tradycyjne rolety wolnowiszące, rolety kasetowe oraz jeden z trendów ostatnich sezonów, czyli rolety dzień
i noc,
- Żaluzje panelowe, poziome i pionowe, wykonane z aluminium i drewna, doskonale pasujące do wnętrz 
nowoczesnych, skandynawskich i klasycznych,
- Plisy jako efektowna ozdoba okna, bardzo uniwersalne i ponadczasowe. Plisy mogą przybierać różne 
kształty, jak np. trójkąt czy trapez,
- Zasłony rzymskie o bardzo dekoracyjnym charakterze. Swoich zwolenników znalazły szczególnie wśród 
osób gustujących w prostych i modernistycznych wnętrzach. Doskonałą opcja zarówno do salonu, jak też 
kuchni i jadalni,
- Moskitiery spełniające funkcję ochronną przed przedostawaniem się do wnętrza budynku owadów. Można
je stosować wraz z innymi osłonami okiennymi, jak rolety czy żaluzje. 

Dlaczego warto?

W osłonach wewnętrznych klienci doceniają przede wszystkim ich uniwersalność i ponadczasowość. 
Doskonale chronią przed promieniowaniem słonecznym, jak też w pewnym stopniu obniżają temperaturę w
pomieszczeniach. Możliwość wyboru dowolnego koloru i wzoru zachęca do ich zakupu, szczególnie jeżeli 
zależy Ci na efektownej dekoracji wnętrza. 

Zapraszamy do zapoznania  się  z  naszą  ofertą  osłon  wewnętrznych.  Odpowiemy na  wszelkie  pytania  i
pomożemy  w  dokonaniu  najlepszego  wyboru.  Jesteśmy  nie  tylko  sprzedawcami,  ale  też  doradcami,
ekspertami, którym zaufało już szerokie grono klientów. 


