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SPARROW
BLIND SOLUTIONS
Sparrow Solutions to ekskluzywna marka oferująca najwyższej klasy
systemy osłon okiennych. Jako producent i dystrybutor materiałowych
rolet wewnętrznych oraz zewnętrznych rolet typu screen produkujemy
i dostarczamy nasze produkty dla najbardziej wymagających klientów
w Polsce i Europie.
To przedsięwzięcie, które oferuje Państwu osłony słoneczne klasy
premium, które starannie przygotowujemy dla najbardziej wymagających
klientów. Robione ręcznie z dbałością o każdy detal rolety, produkujemy
a następnie dystrybuujemy dla naszych klientów.
Produkujemy na miarę, wykonujemy spersonalizowane nadruki na
roletach typu Silhouette. Stworzyliśmy własny system, który zapewnia
bezpieczeństwo w czasie transportu dla delikatnego materiału.
Doskonalimy swoje umiejętności angażując do współpracy specjalistów
z wielu dziedzin w tym, aranżacji wnętrz, budownictwa, marketingu
i inżynierów produkcyjnych.
Dbamy o każdy szczegół począwszy od etapu doradztwa w kwestii
aranżacji okna, przez stworzenie dla Państwa idealnego produktu po jego
dostarczenie. Dopiero w pełni zadowolony klient to dla nas satysfakcja.
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PRODUKTY
W swojej ofercie posiadamy innowacyjne Rolety Rzymskie Dzień-Noc,
Rolety Dachowe, Rolety Sparrow Screen oraz Rolety Silhouette. Nasz
asortyment wykonany jest z najwyższej jakości materiałów co sprawia iż
rozwiązania Sparrow to ekskluzywna marka rolet wewnętrznych jak
i zewnętrznych typu screen.

Roleta Rzymska Dzień-Noc
z kolekcji Starling
Roleta Silhouette
z kolekcji Colibri

Sparrow Screen

Roleta Dachowa
z folią refleksyjną
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Innowacyjny produkt certyfikowany
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ROLETA RZYMSKA
DZIEŃ-NOC

Na szczególną uwagę w naszym asortymencie
zasługuje innowacyjny produkt Roleta Rzymska
Dzień-Noc. Roleta Rzymska Dzień Noc to nowość
na rynku, która dzięki swoim właściwościom
przejawia się jako niezwykle elegancka
i funkcjonalna roleta. Łączy w sobie finezję rolety
rzymskiej z funkcjonalnością systemu dzień noc, co
we wspólnej kombinacji stworzyło niesamowity
efekt nowoczesnego designu.

Roleta Rzymska Dzień-Noc
z kolekcji Swallow

Roleta Rzymska Dzień-Noc
z kolekcji Starling

Roleta Rzymska Dzień-Noc
z kolekcji Starling

Roleta Rzymska Dzień-Noc
z kolekcji Starling
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ROLETY RZYMSKIE
DZIEŃ-NOC
PRZYKŁADOWE WARIANTY KOLORYSTYCZNE

KOLEKCJA STARLING
02

KOLEKCJA
SWALLOW

KOLEKCJA STARLING
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Tkaniny wykorzystane w roletach Rzymskich Dzień-Noc
to najwyższej jakości materiał odporny na zabrudzenia
i uszkodzenia mechaniczne. Aktualnie w ofercie
posiadamy dwie kolekcje w subtelnych barwach: Swallow
- materiał o dwuwarstwowej strukturze
przepuszczający światło i Starling - materiał
zaciemniający, którego budowa charakteryzuje się
trójwarstwowością, nie przepuszczający światła. Obie
kolekcje posiadają atest higieniczny.

Roleta Rzymska Dzień-Noc
z kolekcji Swallow

Pełna gama kolorystyczna wraz z opisem tkanin dostępna w ogólnym Katalogu
Tkanin oraz zakładce Tkaniny przy produkcie Rolety Rzymskie Dzień-Noc.
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POŁĄCZENIE ŻALUZJI I ROLET

ROLETA SILHOUETTE
Roleta Silhouette to niezwykle nowoczesna
i efektowna osłona okienna. Łączy w sobie cechy
elegancji rolety Rzymskiej oraz funkcjonalność
żaluzji. Wykonana z dużą starannością
z materiałów o najwyższej jakości sprawdzi się
dla użytkowników ceniących niebanalny design.
Jej przestronna formuła 3D nadaje wnętrzu
eleganckiego stylu, a dzięki poziomym
przestrzennym pasom możemy z łatwością
regulować stopień zaciemnienia
w pomieszczeniu.

ROLETA SILHOUETTE
Z KOLEKCJI COLIBRI

Budowa rol et y Si l houet t e sprawi a i ż
j est ona el egancka i ef ekt owna. Dzi ęki
ul t ra del i kat nej t kani ni e przepl at anej
z pozi omymi pasami kol oryst ycznymi ,
podczas zwi j ani a osi ągamy ef ekt
pł ynnego przej ści a w 3D. Mont owana
w st yl owej kaseci e, kt óra podkreśl a j ej
uni kat owy charakt er.
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ROLETY SILHOUETTE
PRZYKŁADOWE WARIANTY KOLORYSTYCZNE

KOLEKCJA
COLIBRI

KOLEKCJA
COLIBRI

KOLEKCJA
COLIBRI
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Roleta Silhouette
z nadrukiem
To całkowicie spersonalizowany produkt, dla osób które
cenią unikatowy styl. Mogą państwo skorzystać z gotowych opcji
nadruku lub zaprojektować roletę samodzielnie. Niezbędne
do tego jest przesłanie projektu, który chcieliby Państwo
posiadać, dla prywatnych użytkowników może być to
np. motyw z bajki do pokoju dziecięcego itp. Jednakże
właściwości rolety Silhuette z nadrukiem to przede
wszystkim doskonały element reklamowy dla firm,
mogą Państwo zaprojektować roletę z własnym logo
i nazwą firmy.
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KOMFORT NA PODDASZU

ROLETA DACHOWA
Chcąc zapewnić najwyższą
ochronę słoneczną w miejscu gdzie
nasłonecznienie w pomieszczeniu z racji
swojego położenia, jest największe,
proponujemy Państwu rolety dachowe
zaciemniające lub typu Blackout. Materiał
z jego są wykonane gwarantują nam wysoką
ochronę jednocześnie w znacznym stopniu
ograniczając stopień nagrzewania co
wpływa pozytywnie na utrzymanie
optymalnej temperatury latem.

ROLETA DACHOWA
Z FOLIĄ REFLEKSYJNĄ

FOLIA REFLEKSYJNA
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BLACKOUT

ROLETY DACHOWE
PRZYKŁADOWE WARIANTY KOLORYSTYCZNE

FOLIA
REFLEKSYJNA

BLACKOUT

BLACKOUT

01
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ROLETA DACHOWA
BLACKOUT
Rodzaj rolety materiałowej, która gwarantuje
całkowite zaciemnienie w pomieszczeniu. Jej budowa
sprawia, że przylegające do ramy okna prowadnice
blokują również dostęp światła, co w połączeniu
z materiałem rolety daje efekt 100% ciemności.
Właściwości systemu blackout sprawdzą się doskonale
w miejscach gdzie wymagany jest całkowity spokój i brak
jakiegokolwiek rozproszenia z zewnątrz budynku.
W domowych warunkach jej zalety są istotne zwłaszcza
dla rolet dachowych, gwarantują skutecznie blokowanie
promieni słonecznych w najbardziej nagrzewającym się
miejscu domu.
11
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roleta dachowa
z folią refleksyjną

ROLETA DACHOWA
Z FOLIĄ REFLEKSYJNĄ

Folia refleksyjna – wysoko gatunkowy materiał, którego zastosowanie sprawdzi się
w pomieszczeniach, które najbardziej się nagrzewają. Folia odbija ok 80% promieni
słonecznych, które wpadają do naszego domu, przez co skutecznie utrzymuje optymalną
temperaturę w pomieszczeniu. Plisowana powłoka folii zapewnia także bardzo dobrą
widoczność otoczenia , jest to ogromna zaleta, gdyż możemy spoglądać za okno bez
potrzeby zwijania rolety. Ze względu na jej cechy sprawdzi się bardzo dobrze jako roleta
dachowa, gdyż utrzyma temperaturę w pomieszczeniu oraz zapewni komfort widzenia
dla użytkowników, których słońce nie będzie razić w oczy.
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NOWOCZESNE I FUNKCJONALNE

ROLETY SPARROW
SCREEN

Rolety Sparrow Screen to nowoczesne
i funkcjonalne systemy osłonowe przeznacz
one zarówno do użytku wewnętrznego jak
i zewnętrznego produkowane z technicznej
tkaniny wykonanej z włókien poliestrowych
o wysokiej odporności na uszkodzenia
mechaniczne. Sparrow Screen zapewnia
ochronę przed wpadającym światłem
słonecznym jednocześnie zapobiegając
nagrzewaniu się pomieszczeń co korzystnie
wpływa na oszczędność energii.
Charakterystyka tkaniny gwarantuje
prywatność użytkownikom zachowując
dobrą widoczność na zewnątrz.
ROLETA SPARROW SCREEN
WEWNĘTRZNY

ROLETA SPARROW
SCREEN WEWNĘTRZNY

Zastosowanie Screena niesie za sobą szereg korzyści. Decydując się na taką roletę
otrzymuje produkt wysokiej jakości, wykonany z najlepszych dostępnych
komponentów. Ponadto do codziennych zalet zaliczyć można: dobrą widoczność
otoczenia, która jest efektem transparentnej tkaniny, która jednocześnie odbija ok 98%
promieni słonecznych. Dzięki tej właściwości spełnia tkaże funkcję
energooszczędności, gwarantuje swobodę oglądania urządzeń elektronicznych,
zapewnia prywatność czy chroni przed nasłonecznieniem.
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Transparentność rolety Screen

S-motion system
Roletę wewnętrzną typu Sparrow Screen możemy zamówić w dwóch
wariantach systemowych. Jednym z nich jest innowacyjny system SMotion, który dzięki semi-automatycznemu zwijaniu nadaje rolecie
nowoczesności i łatwości użytkowania. Struktura użytego materiału
sprawia, że jako użytkownicy opuszczonej rolety mamy komfort
widzenia tego co dzieje się za oknem a osoby z zewnątrz nas nie widzą.
Mechanizm sprężynowy zapewniający łatwe i szybie użytkowanie.
Pozwala na dowolną regulację dzięki swobodnemu pociągnięciu rolety,
w kwestii schowania rolety wystarczy jedynie „kliknąć” dolną listwę
a roleta sama zwija się do góry. Jest to bezpieczny dla dzieci system,
który nie zawiera łańcuszka.

Roleta Sparrow Screen
w systemie S-Montion

S-Motion System może być zastosowany
w Screenach do wymiarów max 2,20m x
2,50m.

Drugi z możliwych w zastosowaniu systemów dla Sparrow Screen to
sterowanie za pomocą napędu elektrycznego. Rozwiązanie jest zalecane
w sytuacji gdy ciężar rolety przekracza możliwości udźwigu dla
systemu S-Motion.
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PROGRAM
PARTNERSKI
Zapraszamy do współpracy
z marką Sparrow Blind Solutions

Stworzony przez nas program partnerski dedykujemy architektom, projektantom
wnętrz, firmom montażowym, generalnym wykonawcom, producentom okien oraz
specjalistom z pokrewnych branż. W naszej ofercie znajdziecie Państwo
ekskluzywne osłony okienne, które reprezentują sobą innowacyjne rozwiązania
i niebanalny design. Dla naszych Partnerów gwarantujemy konkurencyjny system
prowizyjny, wsparcie merytoryczne, pierwszeństwo do wglądu najnowszych
rozwiązań i katalogów oraz dostęp do wszystkich ofert i promocji.

nasze strony internetowe
WWW.SPARROWBLINDSOLUTIONS.COM
WWW.SKLEP.SPARROWBLINDSOLUTIONS.COM

znajdź nas w mediach
społecznościowych
FACEBOOK

@sparrowblindsolutions
INSTAGRAM
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#sparrow_blind_solutions

sparrow blind
solutions
tel: +48 510 650 215
email:
office@sparrowsolutions.pl
ul. kaszubska 8/7
50 - 214 wrocław

