
PLISE 
SENČILO

Pri lagodl j i v i  format i

Id iv idualno obl ikovanje

Brezmejna raznolikost tkanin



Občutite 

sončno udobje

Vašega bivalnega prostora ne le senčite ampak ga 

okrasite s plise senčilom. Ustvarite si igro sence in 

svetlobe – poudarke v obliki trakov.

Oblikujte si svoj dom individualno z igro oblike in barve. 

Odločite se za eno izmed 230ih tkanin. Prekrasne 

barve in vzorci tkanin vam s svojim značajem prinašajo 

toplino v prostor. Odmerite si svojo sončno svetlobo in 

si ustvarite svojo oazo dobrega počutja.



Tkanina 1800



Užijte 

številne prednosti
V prid plise senčila ne govori le individualno 

oblikovanje temveč lahko tudi druge točke uporabite 

v svojo korist: Plise senčila pripomorejo k izboljšani 

toplotni izolaciji – izognite se pregrevanju prostorov 

poleti in uživajte pozimi v prijetni toploti, medtem, ko 

zunaj sneži. Ampak zunaj ne ostaja samo vreme – 

sami odločite koliko pogledov v vašo privatno sfero 

boste dovolili vašim sosedom.



1. Zimski bonus
V zimskih mesecih se lahko med steklom in senčilom ustvari zračna blazina, 

ki deluje izolativno in hkrati varčuje z energijo

3. Zaščita pred pogledi
Zaupajte tkaninam ki preprečujejo poglede – zaščiteni pred radovedni-

mi pogledi a kljub temu dovolj svetlobe v prostoru.

2. Poletni bonus
Poleti notranja senčila preprečujejo  neprijeten učinek tople grede v 

vašem domu.

NASVET ZA VROČE MESECE

Na južnih ali jugozahodnih fasadah pogosto notranje senčilo 

ne zadostuje. Za povečanje udobja v takšnih primerih, vam 

priporočamo kombinacijo z zunanjimi senčili, kot npr. rolete 

ali zunanje žaluzije. Na tak način si boste poleti zagotovili 

popolno zaščito pred soncem.

4. Številne oblikovne možnosti
Žareče barve, umirjene barve, pisana, enobarvna, vzorčasta, s prema-

zom, prosojna, prepustna za svetlobo, neprepustna za poglede in zatem-

nilna tkanina – podležite pestrosti in bogati izbiri naših tkanin.

NASVET ZA POPOLNO NEGO 
Tkanine WO&WO izdelkov se izjemno enostavno negujejo – 

večina jih lahko brez težav tudi ročno perete. 

Tkanina 2538

Tkanina 2305

Tkanina 2317



Multifunkcionalni 

Oblikovni 
vrhunci
Svetloba ali senca? Pisano ali umirjeno? Z ali brez 

premazov? Prosojno ali neprosojno? Določite si 

svoje prioritete in mi vam jih uresničimo z vašim 

plisejem. Poglejte  skupaj s šolanim trgovcem v 

WO&WO kolekcijo plise tkanin in se podajte na 

pot odkrivanja – čaka vas veliko barv in vzorcev.

DuPont™
Teflon®

  fabric protectorTeflonski premaz

Perlast premaz

ALUAluminijast premaz 

Srebrna

Bela

Črna

Bron

Beš

Oblikujte si vaše plise 

senčilo še bolj privlačno z 

izbiro ene izmed petih barv 

alu profilov in pribora.



Zatemnilno

Omejen pogled

Prosojno

  Propustno za svetlobo

Prosojnost & Premazi
Prosojno

Dober pogled ven, delno omejen pogled v prostor

 

Propustno za svetlobo

Omejen pogled tako iz kot v prostor

Omejen pogled / Dim out

Ni neposrednega pogleda iz in v prostor

(zaznajo se le obrisi)

Zatemnilno / Black out

Pogledi  iz in v prostor niso mogoči

Številne tkanine imajo zaradi posebnih površinskih premazov dodatne 

lastnosti.

Perlast premaz
Poseben premaz poveča odbojnost direktne sončne svetlobe in s tem po-

skrbi za višjo kvaliteto življenja

Teflonski premaz – odbija umazanijo

Aluminijast premaz – višja odbojnost in tehnični pridih 

Odbija elektromagnetno sevanje

Težko vnetljivo

Primerno za vlažne prostore

ALU

DuPont™
Teflon®

  fabric protector



Tkanina 1625

Primerno za vsako
področje uporabe

Zaradi prilagodljivosti plisejev, je možno zasenčiti 

skoraj vsako obliko okna. Ne glede na to ali gre za 

okrogla, trikotna, deljena, vrtljivo nagibna okna ali 

velike steklene površine, ki so poleti lastnike zimskih 

vrtov silile v obup: 

Plise vedno ustreza!

NASVET ZA NEMOTENO VESELJE

Praviloma naj bi montažo WO&WO produk-

tov opravljali le izkušeni pooblaščeni monter-

ji. Le tako je lahko zagotovljena  zakonsko 

predpisana dve letna splošna garancija ter 

vaše splošno zadovoljstvo.

Za vsako področje...

prava rešitev
Pliseji so dobavljivi v različnih velikostih, z različnimi 

možnostmi upravljanja in pritrjevanja. Pripravili smo vam 

kratek pregled, da vam olajšamo izbiro. Če potrebujete 

več informacij, se obrnite na vašega prodajalca, ki vam 

bo z veseljem ponudil primerno rešitev.



Montaža in možnost upravljanja
Pliseji iz hiše WO&WO se lahko montirajo hitro in so tako primerni za 

vsako bivalno situacijo; tako lahko vaše pliseje montirate med zasteklit-

vene letvice, na okensko krilo, v špaleto ali morda na zid.

Tudi glede upravljanja triumfirajo plise senčila z njihovo pestrostjo. Na 

izbiro imate ročaj, vrvico, verižico, motor ali ročico.
Montaža med zasteklitvene letvice ▲ 

Montaža na okensko krilo ▼ 

90°

90°

NASVET  ZA DRSNE ELEMENTE

Za drsne elemente je posebej primeren ta gibljivi ročaj, ki 

ga lahko obračate za 180 °.

Ročaj

Vrvica

Motor

Verižica                                  

Ročica

Montaža v špaleto ▲
Montaža na zid ▼



Energijsko
varčni motorji
Po želji vam pliseje dobavimo tudi z avtomatskim 

krmiljenjem. Tako ne profitirate le s povečanim udobjem 

ampak se poveča tudi uporabnost. Programska ura 

ali sobni termostat, povezan z motorjem, samodejno 

preprečuje zoprno pregrevanje vašega 

bivalnega prostora.

S „KLIK“-SISTEMOM

BREZ „KLIK“-SISTEMA

NASVET ZA BOLJŠO ZATEMNITEV 
Z edinstvenim »klik« sistemov WO&WO 

produktov, lahko vaše pliseje ne le 

enostavno montirate, temveč vaše prostore 

tudi bolje zatemnite, saj se zmanjša reža 

med profilom in zasteklitveno letvico – in to 

le z enim klikom.  



2 Tkanini – 1 Plise 
Zahvaljujoč enostavni opciji imate možnost združiti dve različni tkanini 

v enem pliseju. Tako lahko vaš plise otročje lahko z enim gibom barvno 

ali funkcionalno na novo oblikujete – zvečer lahko zatemnite prostor z 

zatemnilno tkanino in ga čez dan preplavite s svetlobo prosojne tkanine.   

Mojstrska prilagodljivost
Postavite vaš plise po vašem okusu – lahko ga uporabljate od zgoraj 

navzdol, od spodaj navzgor ali pa iz sredine v katerokoli smer.

NASVET SATOVJE ZA BOLJŠO ZATEMNITEV 

Prednost satovja je v tem, da so vpenjalne vrvice 

napete v notranjosti tkanine in zaradi tega prihaja v 

prostor manj svetlobe.

Tkanina zgoraj 4805
Tkanina spodaj 2549
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