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Mio Decor to lider produk-
cji elektrycznych osłon we-
wnętrznych w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. 

Nasze wyroby dostarczamy 
do setek klientów na konty-
nencie europejskim i azjaty-
ckim.

Nowoczesny system elek-
trycznych osłon wewnętrz-
nych musi być: prosty, 
elastyczny, komfortowy i sty-
lowy. Takie właśnie produkty 
oferuje Mio Decor.

  Odsłaniamy 
   nowe oblicze 
   komfortu



Karnisze elektryczne należą 
do plastycznego elemen-
tu dekoracji okna. Idealnie 
sprawdzają się zarówno przy 
małych oknach jak i dużych 
przeszkleniach (do 18m). Alu-
miniowy profil pozwala na 
dogięcie łuków. 

karnisze 
elektryczne

  mMotion Plus

Zastosowanie karniszy elek-
trycznych jest zróżnicowane. 
W hotelach, salach konfe-
rencyjnych i apartamentach 
elektrycznie sterowane kur-
tyny stają się standardem.



elektryczne 
rolety rzymskie

  Hilla Plus

Roleta rzymska sprawdza 
się idealnie w pomieszcze-
niach mieszkalnych i biurach.
To eleganckie rozwiązanie 
umożliwia urzeczywistnienie 
pomysłów w wielu warian-
tach dekoracyjnych w zależ-
ności od wybranej kolekcji 
tkanin.

Zastosowaniu opatentowa-
nego lewarkowego systemu 
zawieszeń pozwala na łatwe 
odpięcie materiału do prania 
i ponowne jego zawieszenie, 
bez konieczności wiązania 
supełków.



tkaniny

Mio Decor oferuje w ciągłej 
sprzedaży kilkadziesiąt ko-
lekcji składających się tkaniny 
do rolet rzymskich, mate-
riałowych, plisowanych oraz 
paneli japońskich. Zapew-
niamy je w pełnym zakresie 
współczynnika przepuszczal-
ności światła słonecznego od 
lekkich, prześwitujących po 
ciężkie zaciemniające, a na-
wet wygłuszające zasłony.

Wiemy jak często prowadzone realizacje wymagają za-
stosowania materiałów niepalnych, dlatego szczególną 
uwagę poświęciliśmy temu, by do każdego typu osłon 
zagwarantować bogatą kolekcję tkanin z atestem nie-
palności.



elektryczne 
rolety 
materiałowe

  Grodo Plus

Rolety materiałowe to nieza-
stąpione narzędzie ochrony 
przeciwsłonecznej wnętrz.
Bogata oferta kilkunastu ko-
lekcji tkanin sprawia, że ro-
lety te znajdą zastosowanie 
w każdym pomieszczeniu – 
jako uzupełnienie zasłon lub 
samodzielny element archi-
tektoniczny.

elektryczne 
rolety 
dzień i noc

  Day & Night Plus

Nowość ostatnich lat na ryn-
ku rolet wewnętrznych. Role-
ty D&N pozwalają na szybką 
regulację poziomu światła 
w pomieszczeniu. Estetyczna 
aluminiowa kaseta zapewnia 
stabilną i cichą pracę.



żaluzje 
elektryczne

  Barion Plus

Żaluzje poziome 50mm sta-
nowią plastyczny element 
zaciemnienia okna dzięki bo-
gatej palecie kolorystycznej 
lamel wykonanych z bambu-
sa, drewna lub aluminium.

Plisy 
elektryczne

  Plisylux Plus

Roleta plisowana sprawdza 
się idealnie we wszystkich 
rodzajach pomieszczeń. Po-
zwala na regulację dopływu 
światła zarówno od dołu jak 
i od góry. Ma zastosowanie 
w miejscach nietypowych – 
w oknach o kształcie trójką-
ta, oknach dachowych, ogro-
dach zimowych.



panele japońskie
  mPanel

Wszystkie systemy aluminio-
we zostały zaprojektowane 
w ten sposób, aby montaż 
szyn był możliwie prosty 
i szybki. W tym celu zasto-
sowano szybkie mocowania 
ścienne.

aluminiowe 
szyny sufitowe

  Simple 150
    Simple 450 
    Simple 480
    Karnisze Kombiline

Aluminiowe szyny sufitowe 
to pewność wysokiej jakości 
materiału, estetyki i funkcjo-
nalności. Nowoczesne za-
plecze techniczne umożliwia 
nam zaoferowanie indywidu-
alnego doginania profil.
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