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OSŁONY OKIENNE NA
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SYSTEM VERANDA

Kompleksowa oferta współpracy

wyceny + rabaty + produkt na wymiar + szybki montaż 
wzorniki + szkolenia + prowizje



PROGRAM
PARTNERSKI

CO OFERUJEMY? 
WSPÓŁPRACA
KOMPLEKSOWA

wyceny realizacji zamówień (produkt + usługa
pomiaru i montażu)
bezpłatne wzorniki żaluzji drewnianych oraz
aluminiowych 
stały rabat dla Klientów końcowych w wys. 5% 
prowizja dla architekta / projektanta

PAKIET START

wyceny realizacji zamówień w 2 dni oraz
zagwarantowane szybkie terminy monterskie
bezpłatne wzorniki żaluzji drewnianych/
aluminiowych / plisowanych / rolet rzymskich 
bezpłatne szkolenia produktowe / nowości
rynkowe min. 1 x rok 
stały rabat dla Klientów końcowych w wys. 10% 
prowizja dla architekta / projektanta
minimalny czas stałej współpracy 4 miesiące

PAKIET OPEN 



Obecnie rolety, żaluzje i zasłony stały się

nieodzownym elementem dekoracyjnym 

i designerskim naszych mieszkań, domów,

biur.

PRODUKTY NA WYMIAR W OFERCIE
PERFECTA

Wszystkie produkty znajdujące się w naszej
ofercie z zakresu osłon okiennych
zewnętrznych i wewnętrznych jak również
pergole, markizy, zadaszenia tarasów
REALIZUJEMY w pełni na WYMIAR z usługą
profesjonalnego pomiaru i montażu
(opcjonalnie bez montażu na życzenie
Klienta). 

OSŁONY OKIENNE DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA

 
Osłony okienne to nie tylko

produkty techniczne, czyli
zaciemniające i chroniące nasze

domy przed słońcem. Obecnie
rolety, żaluzje czy zasłony stają

się nieodzownym elementem
dekoracyjnym i designerskim

naszych mieszkań, domów czy
biur.

 
 

Podążając za zmieniającymi się
trendami rynkowymi  oraz coraz

większymi powierzchniami
szklanymi do przesłonięcia,

a także nowościami
oferowanymi przez producentów

stolarki okiennej
 

do naszej
 oferty sukcesywnie

wprowadzamy
najnowsze rozwiązania 

z rynku osłon okiennych
i zadaszeń tarasowych.

Pracujemy na towarach i komponentach
największych i najlepszych europejskich dostawców
naszej branży jak Anwis, Selt, Somfy, Coulisse,  Fakro,
Velux, Elero, Cube Garden. 



ŻALUZJE WEWNĘTRZNE 
DREWNIANE I ALUMINIOWE
TOP PRODUKT OSTATNICH LAT W POLSKICH DOMACH

 

CO OFERUJEMY?
 

-> naturalne materiały
-> egzotyczne drewno

(abachi,  basswood)
-> bogatą paletę

kolorystyczną
-> nowoczesny design

-> manualne lub
elektryczne sterowanie

-> odpowiednie systemy
dla osłony dużych

 powierzchni szklanych

Od 3 lat  obserwujemy mocny wzrost

zainteresowania żaluzjami drewnianymi i

kreowanie się nowego trendu w dekoracji 

 okien. 

Żaluzje poziome występują w opcji lameli
drewnianych oraz aluminiowych o
szerokościach lamel 16mm, 25mm, 50mm,
(DREWNO 70 mm). 

MAKSYMALNA szerokość żaluzji
drewnianej (dla wybranych kolekcji
drewna) to aż 360 cm! przy wysokości
400 cm

CZY WIESZ, ŻE...



ŻALUZJE WEWNĘTRZNE 
DREWNIANE I ALUMINIOWE
PRODUKT NA WYMIAR - PERSONALIZOWANY

Personalizacja produktu, czyli dobór kolorystyki, wymiarów, kształtów detali pozwala

na idealne dopasowanie produktu do wnętrza i oczekiwań Inwestorów. 



Personalizacja produktu to idealne dopasowanie osłony do projektu

wnetrza oraz oczekiwań Klienta. 

ŻALUZJE WEWNĘTRZNE 
DREWNIANE I ALUMINIOWE
PRODUKT NA WYMIAR - PERSONALIZOWANY

Żaluzje poziome to nowoczesna osłona
okna łącząca w sobie piękno wizualne 

i funkcje techniczne produktu - o to
zadbają dla Państwa nas technicy 



„Każdy z nas ma dwa domy – jeden konkretny, umiejscowiony w czasie i w

przestrzeni; drugi – nieskończony, bez adresu, bez szans na uwiecznienie w

architektonicznych planach.” 

Olga Tokarczuk Dom dzienny, dom nocny

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ...

Masz pytania lub chcesz
zacząć współpracę?

 
Napisz do mnie

 
PARTNER ARCHITEKTÓW 

Joanna Piasecka 
j.piasecka@perfecta.pl 

 
lub 

 
odwiedź nasz Salon Sprzedaży 

w Galerii Wnętrz DOMAR we Wrocławiu
 

www.perfecta.pl
 

mailto:j.piasecka@perfecta.pl

