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Moderní interiér

Plisé DECOMATIC 
jako součást
moderního interiéru

Chytré detaily, barvy, 
nenápadnost a moderní vzhled 
učinily z plisé DECOMATIC 
součást moderního 
interiérového designu. 

Plisé DECOMATIC 
se přizpůsobí i těm 
nejnáročnějším 
potřebám

100%
evropská kvalita

Díky široké škále ovládání 
a velkému množství různých 
typů a tvarů, lze plisé 
DECOMATIC aplikovat 
na rovná, šikmá, oblouková, 
střešní nebo stropní okna.

Systém DECOMATIC a původní 
komponenty z Německa 
zaručují dokonalou funkci, 
perfektní vzhled a dlouhou 
životnost plisé DECOMATIC.
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Široké možnosti ovládání

Ovládání madélkem
jednoduché, ale stylové 
a nenápadné ovládání 
přednapnutého plisé.

Ovládání klikou
ovládání pro stropní okna, 
světlíky a zimní zahrady 
odnímatelnou klikou 
s ochranou proti přetížení.

Ovládací tyč
eloxovaná ovládací tyč s kloubem 
pro napínané plisé, adaptér pro 
ovládání úchytem. 
Délka: 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

Klika
klikové ovládání pro plafondy. 
Délka: 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

Motorová klika
elektrické ovládání pro plafondy 
s ovládáním klikou včetně baterií 
a dobíjecího adapteru.
Délka: 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

Ovládání motorem 
spouštění a vytahování pomocí 
24 V motoru s nástěnným 
ovladačem nebo dálkovým 
ovladačem.

Ovládání šňůrkou
s integrovanou šňůrovou 
brzdou se systémem 
nevyvléknutelné šňůry.

Ovládání kuličkovým 
řetízkem
hladký a tichý pohon 
nekonečným řetízkem.
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Barvy a detaily

Elegantní hliníkové profily jsou dostupné ve třech barvách, v bílé, stříbrně 
eloxované a bronzové. Viditelné plastové a kovové části jsou sladěné vždy 
do dané barvy. Profily lze také nalakovat práškovou metodou do libovolné 
barvy ze škály RAL. 

Standarní profil 13 mm Zesílený profil 17 mm Zesílený profil 23 mm 

Standarní profil 13 mm bez 
zapuštění. Šířka plisé do 70 cm. 

Zesílený profil 17 mm se spodním 
profilováním pro zapuštění napínací 
botičky. Šířka plisé do 100 cm. 

Zesílený profil 23 mm s oboustranným 
lemem pro zapuštění napínací 
botičky. Šířka plisé do 150 cm. 
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Madélka
Plastové madélka pro ruční 
ovládání.

Spojka šňůrky
Plastová spojka šňůrky pro 
ruční ovládání.

Klipy
Montážní klipy pro standardní 
montáž.

Napínací botičky
Napínací botičky pro montáž 
přednapnutého plisé.

Držáky EXCLUSIVE
Designové držáky do stěny 
pro zasklívací lištu s hloubkou 
menší než 1,9 cm.

Textílie
Textílie jsou vždy sladěné do 
barvy látky.
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Atypické tvary

Šikmé provedení
Široká variabilita systému 
DECOMATIC umožňuje vyrobit 
plisé pro šikmá okna. Dle 
jednotlivých typů lze použít 
ovládání madélkem, šňůrkou, 
řetízkem nebo motorem. 

Obloukové provedení
Díky patentovanému 
ohýbacímu systému firmy 
Systra, spol. s r.o. lze vyrobit 
obloukové plisé s libovolným 
poloměrem.
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Typy
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Typy
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Systra, spol. s r. o.

� výrobci a dodavatelé stínící techniky již od roku 1991

� veškeré komponenty jsou evropského původu

� vyrábíme a dodáváme kvalitní výrobky, protože věříme, 
že kvalitu si všichni zasloužíme

Výroba Tišnov

Na Zahrádkách 349
666 01 Tišnov
tel.: +420 549 410 212 
fax: +420 549 410 036 
e-mail: vyroba@systra.cz

Obchodní pobočka Praha

Hyacintová 8
106 00 Praha - Záběhlice
tel.: +420 267 312 078 
fax: +420 267 312 078
e-mail: praha@systra.cz


