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Plisy 



Zastosowanie 
 

 

 Apartamenty prywatne 

 Okna dachowe 

 Plafony poziome 



Systemy rolet plisowanych 

Elektryczne 

Plisylux Plus 
12V RTS 

Plisylux 
Plus24V 
(RTS*) 

Klasyczne 

Plisylux  



Oznaczenia tkanin 



Oznaczenia tkanin 





Elektryczne rolety plisowane 

Plisylux Plus 12/24V 



Plisylux Plus 12/24V 
 

Charakterystyka: 

- szerokość:  30mm, 

- wysokość:  41 mm, 

- kolory:  chrom mat (standard), 
  biały lakierowany , 

   brązowy lakierowany, 
- modele: wolnowiszący , 
   dachowy/plafon. 
    



Plisylux Plus 12/24V 
 

Ograniczenia użytkowe plisy wolnowiszącej: 
 Minimalna szerokość  0,45m. 

 Maksymalna szerokość  szerokość materiału. 
 Maksymalna wysokość   3,20m. 

 Maksymalna powierzchnia 5 m2. 

 

Ograniczenia użytkowe plisy dachowej/plafonu: 
 Minimalna szerokość  0,50m. 

 Maksymalna szerokość  szerokość materiału. 
 Maksymalna wysokość   3,20m. 

 Maksymalna powierzchnia ustalana indywidualnie. 

 

 



Plisylux Plus 12/24V- mocowanie 



Plisylux Plus 12/24V 
Efekt wizualny: 
 
Elementy systemu:  
- napęd,  
- zwijacze linek,  
- odbiornik radiowy w nap. V zintegrowany z napędem ,  
znajdują się w rynnie rolety i niewidoczne są od strony 
wnętrza po zapięciu tkaniny. 
 
Poza rynną: 
- zasilacz 24V DC,  
- zew. odbiornik RTS, 
- tuba bateryjna/panel słoneczny. 



 

 Bez względu na rodzaj sterowania do napędu 
dochodzą dwa przewody „+” i „-”. 
 

 W plisach z napędem sterowanym przewodowo 
lub w napędzie radiowym V podłączane są 
bezpośrednio do przewodów napędu. 
 

 W plisach z napędem V sterowanym radiowo  
podłączane są do zewnętrznego odbiornika RTS. 

Plisylux Plus 12/24V - sterowanie 



Plisylux Plus 24V - sterowanie 
 

Krańcówki mechaniczne: 
Napęd w systemie Plisylux Plus V DC posiada mechaniczną  
krańcówkę . 



 

 Do napędu dochodzą dwa przewody „+” i „-” V DC. 
 

 Napęd posiada wbudowany odbiornik radiowy a 
sterowanie możliwe jest tylko przez pilot RTS. 

Plisylux Plus 12V - sterowanie 



Plisylux Plus 12V - sterowanie 
 

Krańcówki elektronicznee: 
Napęd w systemie Plisylux Plus V DC RTS posiada 

krańcówkę elektroniczną ustawianą z pozycji pilota. 



Plisylux Plus 12/24V dopr. apię ia 
Sufitowe Ścienne 

 
Napęd montowany centralnie w rynnie głównej plisy. 
Przewód niskonapięciowy może zostać wyprowadzony bocznie przez zakończenie 
lub górą do ramy przyszybowej/sufitu. 
Należy zastosować elastyczny przewód doprowadzający napięcie do plisy 
montowanej na oknie otwieralnym lub uchylnym. 
 
Możliwe zasilanie tubą na baterie AA , akumulatory AA  lub  
panelem słonecznym. 
 



Plisylux Plus 
 

 

Podczas wymiarowania plis elektrycznych należy 

uwzględniać  otwieralność okien w celu wprowadzenia  

Przewodu po odpowiedniej stronie. 

 

Droga rozwinięcia plisy musi być wolna od przeszkód. 



Plisylux Plus 12/24V 



Klasyczne rolety plisowane 

Plisylux 



Plisylux 
 



Plisylux 
Charakterystyka rynny głównej: 
- wymiary profili zależą od wybranego modelu, 
- kolory  biały,  chrom mat, 

   brąz,  czarny, 

   beż, 
 

- kolory:  złoty dąb, orzech, 

 za dopłatą - okleinowane).  



Plisylux 
Montaż rolety Plisylux: 

 inwazyjny do ramy przyszybowej (standard), 

 inwazyjny do ramy okiennej, 

 bezinwazyjny do ramy okiennej, 

 ścienny/sufitowy.  



Plisylux 
Uchwyty plisy: 

 okrągły – typ „O”, 
 prostokątny – typ „K”, 

 

 dodatkowy drążek sterujący do wysoko zamontowanych plis.  



Plisy standardowe 



Modele: AB 11, AB 41 
Ograniczenia użytkowe AB : 
 Minimalna szer.   7 cm. 

 Maksymalna szer.   150 cm. 

 Minimalna wys.   20 cm. 

 Maksymalna wys.    250 cm. 
 

Ograniczenia użytkowe AB : 
 Minimalna szer.   16 cm. 

 Maksymalna szer.   150 cm. 

 Minimalna wys.   20 cm. 

 Maksymalna wys.    250 cm. 



Modele: AB 11, AB 41 
Wysokość zwiniętego pakietu: 
wysokość zależy od gramatury i grubości materiału  

Wysokość plisy [cm]: Wysokość pakietu [cm]: 

50 cm 6 cm 

100 cm 7 cm 

150 cm 8 cm 

200 cm 9 cm 

220 cm 10 cm 



Modele: AB 11, AB 41 
Schemat pomiaru i dostępne mocowania: 



Plisa podwójna 



Model: AB 82 
Ograniczenia użytkowe AB : 
 Minimalna szer.   16 cm. 

 Maksymalna szer.   150 cm. 

 Minimalna wys.   20 cm. 

 Maksymalna wys.    250 cm. 
 



Model: AB 82 
Wysokość zwiniętego pakietu: 
wysokość zależy od gramatury i grubości materiału  

Wysokość plisy [cm]: Wysokość pakietu [cm]: 

50 cm 10 cm 

100 cm 11 cm 

150 cm 12 cm 

200 cm 13 cm 

250 cm 14 cm 



Model: AB 82 
Schemat pomiaru i dostępne mocowania: 



Plisa z mech. sznurkowym poj. 



Modele: AO 10, AO 11 
Ograniczenia użytkowe AO  i AO : 
 Minimalna szer.   36 cm. 

 Maksymalna szer.   szerokość tkaniny. 
 Minimalna wys.   30 cm. 

 Maksymalna wys.    do 260 cm*. 

 

• Wyjątek tkaniny: Nabucco – do 170cm wys. 

    Scala, Tango – do 230cm wys. 

    Marica – nie stosowana w tym modelu 



Modele: AO 10, AO 11 
Wysokość zwiniętego pakietu: 
wysokość zależy od gramatury i grubości materiału  

Wysokość plisy [cm]: Wysokość pakietu [cm]: 

50 cm 5 cm 

100 cm 6 cm 

150 cm 7 cm 

200 cm 8 cm 

220 cm 9 cm 

260 cm 10 cm 



Modele: AO 10, AO 11 
Schemat pomiaru i dostępne mocowania: 



Plisa z mech. sznurkowym pod. 



Modele: AO 28, AO 29 
Ograniczenia użytkowe AO  i AO : 
 Minimalna szer.   36 cm. 

 Maksymalna szer.   szerokość tkaniny. 
 Minimalna wys.   30 cm. 

 Maksymalna wys.    do 260 cm*. 

 

• Wyjątek tkaniny: Nabucco – do 170cm wys. 

    Scala, Tango – do 230cm wys. 

    Marica – nie stosowana w tym modelu 



Modele: AO 28, AO 29 
Wysokość zwiniętego pakietu: 
wysokość zależy od gramatury i grubości materiału  

Wysokość plisy [cm]: Wysokość pakietu [cm]: 

50 cm 5 cm 

100 cm 6 cm 

150 cm 7 cm 

200 cm 8 cm 

220 cm 9 cm 

260 cm 10 cm 



Modele: AO 28, AO 29 
Schemat pomiaru i dostępne mocowania: 



Plisa – kształt iesta dardowy 



Model: AB 42 
Ograniczenia użytkowe AB : 
 Minimalna szer.   16 cm. 

 Maksymalna szer.   150 cm. 

 Minimalna wys.   20 cm. 

 Maksymalna wys.    250 cm. 

 Kąt    0-50 stopni 
 



Model: AB 42 
Wysokość zwiniętego pakietu: 
wysokość zależy od gramatury i grubości materiału  

Wysokość plisy [cm]: Wysokość pakietu [cm]: 

50 cm 6 cm 

100 cm 7 cm 

150 cm 8 cm 

200 cm 9 cm 

220 cm 10 cm 



Model: AB 42 
Schemat pomiaru i dostępne mocowania: 



Plisa – kształt iesta dardowy 



Modele: AO 43, AO 45 
Ograniczenia użytkowe AO  i AO : 
 Minimalna szer.   45 cm (dla wys. do 100 cm). 

 Maksymalna szer.   220 cm. 

 Minimalna wys.   15 cm. 

 Maksymalna wys.    do 250 cm*. 

 

 Kąty:    AO 43: 0 - 50 stopni, 
    AO 45: 0 - 60 stopni. 

 

• Wyjątek tkaniny: Nabucco – do 170cm wys. 

    Scala, Tango – do 230cm wys. 

    Marica – nie stosowana w tym modelu 



Model: AO 43 
Schemat pomiaru i dostępne mocowania: 



Model: AO 45 
Schemat pomiaru i dostępne mocowania: 



Plisa – kształt iesta dardowy 



Modele: AB 51, AB 50 
Ograniczenia użytkowe AB : 
 Minimalna szer.   35 cm. 

 Maksymalna szer.   80 cm. 

 Minimalna wys.   35 cm. 

 Maksymalna wys.    80 cm. 
 

Ograniczenia użytkowe AB : 
 Minimalna szer.   70 cm. 

 Maksymalna szer.   160 cm. 

 Minimalna wys.   35 cm. 

 Maksymalna wys.    80 cm. 
 

• Wyjątek tkanina: (oneycomb – nie stosowana w tych modelach. 

 



Modele: AB 51, AB 50 
Wysokość zwiniętego pakietu: 
wysokość zależy od gramatury i grubości materiału  

Wysokość plisy [cm]: Wysokość pakietu [cm]: 

50 cm 6 cm 

100 cm 7 cm 



Modele: AB 51, AB 50 
Schemat pomiaru i dostępne mocowania: 



Plisa – kształt iesta dardowy 



Modele: AB 61, AB 62 
Ograniczenia użytkowe AB  AB : 
 Minimalna szer.   15 cm. 

 Maksymalna szer.   130 cm. 

 Minimalna wys.   30 cm. 

 Maksymalna wys.    250 cm. 
 

 

• Dobór profilu mm lub mm zależy od możliwości technicznych. 
 



Modele: AB 61, AB 62 
Wysokość zwiniętego pakietu: 
wysokość zależy od gramatury i grubości materiału  

Wysokość plisy 
[cm]: 

Wysokość 
pakietu AB61 

[cm]: 

Wysokość 
pakietu  AB62 

[cm]: 

50 cm 5 cm 6 cm 

100 cm 6 cm 7 cm 

150 cm 7 cm 8 cm 

200 cm 8 cm 9 cm 

220 cm 9 cm 10 cm 

250 cm 10 cm 11 cm 



Modele: AB 61, AB 62 
Schemat pomiaru i dostępne mocowania: 



Plisa da howa z askow i ą o z ą 



Model: DB 41 
Ograniczenia użytkowe DB : 
 Minimalna szer.   20 cm. 

 Maksymalna szer.   150 cm. 

 Minimalna wys.   20 cm. 

 Maksymalna wys.    250 cm. 
 



Model: DB 41 
Wysokość zwiniętego pakietu: 
wysokość zależy od gramatury i grubości materiału  

Wysokość plisy [cm]: Wysokość pakietu [cm]: 

50 cm 6 cm 

100 cm 7 cm 

150 cm 8 cm 

200 cm 9 cm 

250 cm 10 cm 



Model: DB 41 
Schemat pomiaru i dostępne mocowania: 



Plisa pozioma - plafon 



Model: PB 10 
Ograniczenia użytkowe PB : 
 Minimalna szer.   16 cm. 

 Maksymalna szer.   150 cm. 

 Minimalna wys.   20 cm. 

 Maksymalna wys.    300 cm. 
 



Model: PB 10 
Wysokość zwiniętego pakietu: 
wysokość zależy od gramatury i grubości materiału  

Wysokość plisy [cm]: Wysokość pakietu [cm]: 

50 cm 6 cm 

100 cm 7 cm 

150 cm 8 cm 

200 cm 9 cm 

250 cm 10 cm 

300 cm 11 cm 



Model: PB 10 
Schemat pomiaru i dostępne mocowania: 



Plisa pozioma niestandardowa - plafon 



Modele: PB 61, PB 62 
Ograniczenia użytkowe PB  PB : 
 Minimalna szer.   16 cm. 

 Maksymalna szer.   150 cm. 

 Minimalna wys.   20 cm. 

 Maksymalna wys.    250 cm. 

 



Modele: PB 61, PB 62 
Wysokość zwiniętego pakietu: 
wysokość zależy od gramatury i grubości materiału  

Wysokość plisy [cm]: Wysokość pakietu [cm]: 

50 cm 6 cm 

100 cm 7 cm 

150 cm 8 cm 

200 cm 9 cm 

250 cm 10 cm 



Modele: PB 61, PB 62 
Schemat pomiaru i dostępne mocowania: 



Wymiarowanie 



Wymiarowanie plisy 
 

W zamówieniu określ: 
- model, 

- materiał, 
- szerokość i wysokość, 
- kolor  rynny, 

- stronę wyprowadzenia przewodu, 
- rodzaj sterowania, 

- typ montażu rama przyszybowa/bezinwazyjne/ściana/sufit , 
- dodatkowe uwagi. 

 



Wymiarowanie plisy 
 

Podstawowym sposobem pomiaru plisy jest przyjęcie  
wymiaru szyby i montaż do listwy przyszybowej sposób . 
 

Pomiar plisy mocowanej do ściany, sufitu lub do ramy  
okiennej określony w pozostałych sposobach. 
 

Możliwości montażu są określone dla każdego modelu plisy. 













Mo taż 



Mo taż rolet plisowa y h 
 

1) Zaznaczyć położenia mocowań. 
2) Przykręcić/wyregulować mocowania.  
3) Zamontować mechanizm plisy. 


