Style By
SUN STRIP

וילון ה Sun Strip-מסדרת ה Light Control-של אורגון ,עשוי משתי
שכבות בד ומחולק לפס רשת ופס אטום לסירוגין ,כאשר שינוי מצבי החפיפה
ביניהם יעניק לכם שליטה מלאה ברמת ההסתרה ובכמות האור הנכנס .מעבר
לגוון ,מרקם ועובי הבדים ,באפשרותכם לבחור גם את רוחב פסי הבד – רחב או
צר ובכך להתאים את הווילון לעיצוב הכולל .וילון זה ניתן להפעלה גם באמצעות
ה ,Slider-מנגנון חדשני ומיוחד המאפשר תפעול הווילון ללא חוטים.

SILHOUETTE

וילון קלאסי ואלגנטי בעל מראה רך ומלטף מסדרת ה Light Control-של
אורגון ,המאפשר רמת שליטה גבוהה במיוחד בהצללת החדר ע״י סיבוב השלבים
במטרה לספק את מידת הפרטיות הרצויה .הסילואט מגיע במבחר גווני פסטל
שישתלבו באופן מושלם במטבח ,בסלון ,בפינת האוכל או בכל מקום אחר
לבחירתכם.

SUN SEE

ה Sun See-מסדרת ה Light Control-של אורגון ,הנו וילון אלגנטי בעל
מראה מעניין וייחודי ,המעניק למבנה שלכם מראה חם ומלטף .הווילון משלב
את המראה הקלאסי והנקי של הווילון הרומאי עם וילון גלילה .הווילון מאפשר
שליטה מלאה במידת ההסתרה הרצויה בכך שהוא בנוי משתי שכבות בד שונות
המאפשרות בחירה בין הצללה חלקית לבין האפלה מלאה ,לכן מתאים לחדרי
שינה ,חדרי מגורים וחללים ציבוריים.

VENETIAN BLIND

התריס הונציאני הנו תריס קלאסי עשוי שלבי אלומיניום ,המעניק מראה ״הייטק״
חדשני .תריס זה מאפשר שליטה מלאה על כמות האור ע״י סיבוב השלבים
וניתן להזמינו ברוחבי פס שונים לבחירה .תריס זה ניתן להפעלה גם באמצעות
ה ,Slider-מנגנון חדשני ומיוחד המאפשר תפעול התריס ללא חוטים וכן מנגנון
ה ,Magic Wand-המשלב את חוט המשיכה ומוט הסיבוב ביחידה אחת.

WOODEN VENETIAN BLIND

הכניסו את הטבע פנימה והעניקו לבית שלכם את המראה החם והמיוחד שתמיד
רציתם .תריס העץ הונציאני כולל את כל יתרונות ההצללה של תריס האלומיניום
בתוספת מראה עץ טבעי ,או בגוונים עכשוויים המתאימים לחלל .תריס זה מציע
מבחר של רוחבי פס לבחירה ונחשב לאחד התריסים העמידים ביותר.

VERTICAL BLIND

וילון עשוי שלבי בד אנכיים ,השולט על רמת ההצללה באמצעות סיבוב השלבים
ומעניק למבנה שלכם מראה עדין ומיוחד .הווילון הוורטיקלי מתאים לפתחים
רחבים ,בנוי משלבי בד אשר עוברים טיפול אנטי-סטטי דוחי אבק ובכך לא
מאפשרים לאבק להיצמד לווילון וניתן להסיטו הצידה ובכך לאפשר כניסת אור
מלא למבנה במקרה הצורך .ניתן להזמין גם בדים חסיני אש.

DUETTE

וילון הדואט ,כשמו כן הוא ,עשוי משתי שכבות של בדים עמידים וחזקים במיוחד
היוצרים מבנה ״כוורת״ .הדואט מאפשר בידוד אקוסטי ובידוד תרמי גבוה שתורם
לחיסכון משמעותי בחשמל בכל עונות השנה .גרסת מנגנון הTop Down-
 Bottom upמאפשרת לכם גם הצללה של החלק התחתון של החלון בלבד
וגרסת מנגנון ה ,Combi Shade-המשלבת שני בדים :בד הצללה ובד האפלה,
המאפשרת לכם שליטה מלאה בכמות האור לפי בחירתכם בכל רגע נתון.

PLISSE

הפליסה הנו וילון דואט העשוי מבד בשכבה אחת בלבד .המוצר משמש לרוב
בחלונות ומפתחים בעלי צורות מיוחדות ,משלב בין מינימליזם לבין עיצוב מודרני
ועכשווי ומאופיין במראה ה״אקורדיוני״ שלו ,המעניק אווירה חמה ומיוחדת
לחדר .מגוון הצבעים והבדים השונים משתלבים באופן מושלם בכל חדרי הבית
ומתאימים במיוחד לחדרי ילדים ופינות אוכל.

PANELS

עם קווים נקיים ומראה עכשווי מלוטש ,וילון הפנלים האלגנטי מציע את הפתרון
האידיאלי למרחבי חלון גדולים .שילוב הבדים האופנתיים וגימורי התפירה
השונים ,מעניק לכם מגוון רחב של אפשרויות שיספקו את כל סגנונות העיצוב.
באפשרותכם לבחור מכל סוגי הבד האפשריים.

ROLLER BLIND

וילונות הגלילה הקלאסיים מאופיינים במראה מינימליסטי ונקי ,נגללים מעלה
לאיסוף מלא ובכך מאפשרים מראה של ויטרינה "פתוחה" .הווילונות הנם קלים
ונוחים לתפעול.
מגוון הבדים הרחב מאפשר לבחור בין גלילות מבדי רשת ,המסננים את כמות
האור החודר למבנה ומאפשרים ליהנות מהנוף החיצוני ,לבין גלילות מבדים
אטומים ,המונעים את כניסת האור מבחוץ עד להאפלה מלאה ,לתחושת פרטיות
מושלמת .וילון זה ניתן להפעלה גם באמצעות ה ,Slider-מנגנון חדשני ומיוחד
המאפשר תפעול הווילון ללא חוטים וכן באמצעות מנגנונים מיוחדים להפעלה
נוחה גם ליחידות גדולות.

DIGITAL PRINT

יש לכם הזדמנות לגלות את האומנים שבכם ולהתאים לביתכם וילון ייחודי ויחיד
במינו!
שירות חדש ובלעדי של הדפסות דיגיטליות אישיות על גבי וילונות גלילה ,וילון
רומאי או וילון בד באופן פשוט ,מהיר ונוח .באפשרותכם להדפיס עיצוב אישי
שלכם או לבחור מבין מגוון רחב של הדפסים אופנתיים המוצעים לכם מבית
אורגון .ההדפסות מבוצעות ע״י מדפסות תעשיתיות מתקדמות ובאמצעות דיו
ידידותי לסביבה (על בסיס מים) שאינו מכיל חומרים כימיים .תנו לדמיון שלכם
לעוף!

FABRIC CURTAINS
כשחושבים על ערך מוסף ,קולקציות וילונות הבד הם הפתרון המושלם.
המותגים המובילים בעולם כגון  WIND ,DRAPILUX, HECOו ,NYA NORDISKA-בשילוב מגוון רחב של צבעים,
מרקמים ועיצובים שונים המבוססים על הטרנדים החדשניים ביותר ,הם אלו שיעניקו למבנה שלכם את המראה החם ,הנעים והאופנתי ביותר.
בדי הווילונות עשויים מחומרים איכותיים ובעלי אורך חיים ארוך ,איכות אריגה גבוהה ורמות דיוק וגימור קפדניות במיוחד.

ROMAN SHADE
וילון עשוי בד אשר נאסף למעלה באופן הדרגתי .בזכות המראה הנקי ורמת הדיוק
הגבוהה ,נחשב הווילון הרומאי מסדרת ה Light Control-של אורגון ,לאחד
מהווילונות הפופולאריים ביותר .באפשרותכם לבחור מתוך מגוון רחב של בדים,
צבעים וסוגי תפירה שונים אשר יתאימו עבורכם את הווילון המושלם ויעניקו לבית
אין-ספור אפשרויות עיצוב.

חפים קדמיים

חפים אחוריים

קלאסי

רך ללא חפים

OUTDOOR
פתרונות הצללה חיצוניים בהפעלה חשמלית המותקנים מחוץ לבית ,מאפשרים חסימה מלא של חום וקרינת השמש עוד מחוץ למבנה
ובכך תורמים לחיסכון בהוצאות המיזוג בקיץ .מוצרי הצללה אלו עמידים במיוחד ומיועדים לאקלים הישראלי.

EXTERNAL VENETIAN BLIND

EXTERNAL ROLLER BLIND

התריס הונציאני החיצוני מאפשר שליטה מלאה על ויסות כמות
האור ,מתפקד כתריס ע״י סיבוב השלבים ,וכן מאפשר איסוף
מלא כלפי מעלה .התריס הנו חזק ,נוח לשימוש ,ידידותי לסביבה,
מתאים גם למפתחים גדולים ומיוצר מאלומיניום שהנו קל למחזור.

וילון הגלילה החיצוני הנו פתרון אלגנטי ויעיל ,עשוי בד חזק ואיכותי
הניתן לשטיפה ועמיד בפני האקלים הישראלי ,מתאים בעיקר
לפרגולות ומרפסות ומעניק מראה חם ונעים .לבחירתכם בד רשת
המאפשר סינון קרינת וסנוור השמש ובו-זמנית מאפשר ליהנות
מהנוף החיצוני.

