
 

 

 
PANEL TRACK  - EFEKTOWNY I NOWOCZESNY 

SYSTEM PRZESŁANIANIA OKIEN 
 

 
 
Efektowny i nowoczesny system przesłaniania okien, w szczególności polecany 
do dużych powierzchni. System przesuwania paneli może odbywać się 
manualnie za pomocą sznurka lub rączki albo za pomocą łatwego w montażu 
sterowania elektrycznego. Karnisz panel tracka, dzięki posiadaniu od 2 do 5 
torów, daje szerokie możliwości ustawienia paneli : po jednej lub dwóch 
stronach, symetrycznie albo w innym układzie niesymetrycznym. Dzięki 
zastosowaniu tkanin roletowych, komponowanie ostatecznego wyglądu panel 
tracka jest bardzo łatwe i atrakcyjne. 

 

WARTO WIEDZIEĆ 

Panele zasłon możemy swobodnie zestawiać kolorystycznie, jak również                  
w dowolnym momencie zmienić kolejność miejsca ich zawieszenia w systemie, 
tym samym zyskując dodatkową funkcję aranżacyjną. 
Panele track z powodzeniem może być stosowany także jako element dzielący  
duże pomieszczenia, dzięki czemu można z łatwością stworzyć dwa obszary, 
przykładowo jadalnię oddzielić od salonu czy sypialnię od garderoby. 



 

 

Są ciekawą alternatywą dla żaluzji pionowych gdyż podobnie jak one mogą 
zakrywać duże połacie okien. Dokładnie opisując żaluzje panelowe można 
powiedzieć, że są to pasy o szerokości 40-100 cm poruszające się po 
wielotorowej szynie. Żaluzje panelowe nadają wnętrzom bardzo nowoczesny 
wygląd nawiązując jednocześnie do tradycji ruchomych ścian japońskich. 

 

ZALETY PRODUKTU 

 Nowoczesna dekoracja okienna zastępująca firany i zasłony, 
 Dopełnienie aranżacji wnętrza – dowolność łączenia wzorów i kolorów, 

możliwość zamiany miejsc paneli, 
 Bogaty wybór dostępnych tkanin (tkaniny gładkie, specjalne, wzorzyste) 
 Możliwość dwojakiego zastosowania: jako dzielenie przestrzeni bądź 

przesłona okienna 
 Możliwość regulowania ilości światła w pomieszczeniu 
 Produkt bardzo estetyczny i elegancki 
 Stosunkowo łatwy montaż 
 Część tkanin posiada atest niepalności, można więc z powodzeniem 

zakładać je w firmach, bądź instytucjach 
 Można łączyć różne tkaniny w jednym systemie, tworząc własne kompozycji 
 Możliwość przesłaniania dużych przeszklonych powierzchni, 
 Komfortowa regulacja natężenia światła docierającego do wnętrza, 
 Atrakcyjna forma dzielenia przestrzeni, 
 Jako wypełnienie możemy zastosować dowolną tkaninę z katalogu tkanin 

roletowych. 
 Komfort w korzystaniu z pomieszczeń /podział pomieszczenia w zależności 

od jego przeznaczenia/ 



 

 

 Wygoda w regulacji natężenia światła słonecznego 
 Satysfakcja z oryginalnie zaaranżowanego wnętrza 
 Elastyczność /gdyż panele w zasłonie można po jakimś czasie użytkowania 

zmienić, dopasowując do bieżącej aranżacji wnętrza/. 

 

SPOSÓB MONTAŻU 

Panel track można zamontować : we wnęce okiennej, na ścianie lub na suficie. 

 

GDZIE JE STOSOWAĆ? 

Zasłony panelowe czyli panel track są montowane w pomieszczeniach 
mieszkalnych, a także w budynkach komercyjnych /duże sale konferencyjne, 
salony kosmetyczne, gabinety zabiegowe i inne/. Doskonale sprawdzają się do 
przesłaniania dużych przeszklonych powierzchni. 

 



 

 

PODSUMOWUJĄC 

Zasłony panelowe czyli panel track to wewnętrzna dekoracja okna lub ściany. 
Zasłonami panelowymi możemy przesłaniać między innymi duże przeszklone 
powierzchnie. Stosuje się jako nowoczesną dekorację okienną zastępującą firany 
i zasłony. 

Głównym atutem Panel Tracków jest dopełnienie aranżacji wnętrza  - dowolność 
łączenia wzorów i kolorów! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


