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Přemysl LÍBAL, jednatel

Jednatel

774 775 555
info@atossa.cz
Specializace: Mladoboleslavsko a Praha

Přemysl

Líbal

„Za Atossu Vám mohu slíbit, že s našimi
výrobky budete maximálně spokojeni. Na
zkvalitňování a rozšiřování našich služeb
pracujeme již od roku 2005.
Těším se, že i Vy se možná stanete naším
zákazníkem. Budeme se snažit Vás utvrdit v
našich kvalitách.“
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Žaluzie jsou lamely, které brání proniknutí slunečních paprsků do uzavřeného prostoru. Dělíme je obyčejně na horizontální nebo vertikální žaluzie. Vzhledem k různým druhům provedení a široké barevné škále se stávají stylovým a designovým doplňkem bytu či kanceláře. Moderní žaluzie jsou spojeny pákovým mechanismem, který nám dává komfort při
otevírání a zavírání či natáčení podle vlastní potřeby. Žaluzie se vyrábí z mnoha materiálů, jako například z látky, kovu,
dřeva, bambusu apod.
Okenní žaluzie vnitřní: Různá provedení umožňují montáž na všechny druhy
oken i mezi okna.
Interiérové žaluzie: Slouží k oddělení prostoru, ochraňují proti slunečním
paprskům, chrání soukromí, jsou vhodným interiérovým doplňkem.
Převážně látkové ale i plastové vertikální žaluzie v sobě spojují sluneční clonu s elegantním interiérovým doplňkem. Jsou
moderním interiérovým prvkem a nahrazují tradiční bytové prvky, jako závěsy a záclony. Jejich předností je rychlá instalace, široká barevná škála, jednoduchá obsluha a nenáročná údržba.
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Venkov ní

ža l uz i e

Venkovní žaluzie můžete ovládat třemi způsoby, a to ručně klikou, šňůrou nebo
elektropohonem 230v/50Hz s možností zapojení do centrálního el. systému.
Pokud nemáte prostředí, kde budou žaluzie instalovány, stavebně připraveno, doplníme venkovní žaluzie krycími plechy,
které ukryjí svazky vytažených venkovních žaluzií. Tyto krycí plechy se používají v moderních domech a jsou vhodným
řešením zastínění plastových oken větších administračních a komerčních objektů.
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Venkov ní

Venkovní žaluzie patří mezi nejpoužívanější exteriérový stínící prvek, který zachycuje přirozené denní světlo, zachycuje
sluneční paprsky a chrání nás a naše blízké před jeho škodlivými účinky. Venkovní žaluzie jsou velice atraktivní alternativou k roletám i ostatní stínící technice. Pokud se rozhodnete pro venkovní žaluzie, nejúčinněji ovlivníte tepelné klima
v interiéru, což z nich dělá efektivní úsporný prvek vašeho bydlení.

ža l uz i e

VENKOVNÍ ŽALUZIE
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L át kové

ro let y

Látkové rolety Apollo – Látkové rolety Apollo jsou
vhodné předevsím do kancelářských budov, škol,
nemocnicí, bank či úřadů. Tyto lákové rolety mají velkou
odolnost proti vlhkosti, prachu a poškození.
Interiérové textilní rolety Calypso – Interiérové textilní
rolety Calypso doporučujeme zejména do rodinných
domů a bytů. Tyto látkové rolety je možné nainstalovat
jak na stěnu, tak na strop. Ovládají se řetízkem a
můžeme vám je doplnit designovým závažím, které
zabrání přivření rolet do okna.

Látkové rolety Orion – Látkové rolety Orion jsou kazetové
rolety s hliníkovým krytem. Krycí box a roletové lišty jsou
vyráběny v základním barevném provedení a v imitaci
dřeva. Tyto látkové rolety instalujeme především na rámy
plastových oken, díky čemuž mají minimální prosvit světla
do místnosti.
Rolety Titan – Rolety Titan jsou určeny pro typizované
střešní okna Fakro, Velux a Roto. Tyto vnitřní kazetové
rolety s hliníkovým krytem a vodícími lištami ovládáme
pružinovým mechanismem, který nám dovoluje ji zastavit
v jakékoliv pozici. Látkové rolety Titan mají vysokou vlastnost zatemnění.
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L át kové

Textilní látkové rolety jsou jednoduchým a velice účinným stínícím a zároveň dekorativním prvkem, který doplní
a zpříjemní prostředí domu či bytu podobně jako záclony nebo závěsy. Látkové rolety nás chrání před slunečními vlivy
a nežádoucími pohledy kolemjdoucích, ale hlavně doladí design vašeho bytu a stanou se tak dekorativním prvkem, který
doplní váš interiér. Široká škála barev a provedení látkových rolet umožňuje nenásilné začlenění do prostoru. Jednoduché ovládání a možnost montáže na všechny druhy oken, do výklenků, na zeď i na strop a různé varianty nastavení nabízí
řadu možností využití látkových rolet.

ro let y

LÁTKOVÉ ROLETY
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Ří m s ké

ro l et y

Nespornou a velkou výhodou římské rolety je snadná údržba a jednoduché ovládání. Římské rolety se dají také prát, a to
v lázni při teplotě 30°C. Nově nabízíme nově také bateriový motor pro římské rolety, přičemž pak nemusíte řešit přívod
elektřiny. Římské rolety instalujeme nad okno, kde musí být alespoň 25 – 30 cm volného místa, aby se tam při řasení
vlezli a okno šlo bez problému otevřít a zavřít. Římská roleta se hodí do ložnic a obývacích pokojů, ale i do veřejných
prostorů, jako například do restaurací, čajoven nebo kaváren, kde chceme docílit příjemné atmosféry interiéru.
Římská roleta může mít maximální rozměr 6 m2 . Látka římské rolety je přichycena pomocí suchého zipu, což vám zajistí bezproblémové sundání, například
za účelem praní. Roletu je možné instalovat jak na strop, tak i na stěnu pomocí
upevňovacích konzolí. Pokud si zvolíte římsou roletu s ovládáním na řetízek,
můžete navolit převod 1:1, 1:3 nebo 1:5, což zajistí u větších ploch snadnější
ovládání.
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Ří m s ké

Římské rolety jsou v současné době velice oblíbenou formou stínění oken. Na rozdíl od klasických rolet se nerolují, ale
skládají nad okno. K veliké oblibě římských rolet přispívá jednoduchá údržba a obsluha a moderní vzhled. Perfektní
designové provedení římských rolet a nařasené záhyby splní váš sen o ideální stínícím prvku.

ro l et y

ŘÍMSKÉ ROLETY
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Předokenní

ro l et y

V zimních měsících rolety chrání proti chladu. Nejvíce tepla uniká skrze prosklené plochy,
proto předokenní rolety přináší investici, která se vám v budoucnu vrátí. V letních měsících zase chrání rolety nejen před slunečními paprsky, ale také udržují klimatické podmínky. Další nespornou výhodou je poskytnutí optimální zvukové izolace. Rolety nepropustí
až 11dB, což vám zajistí klidný a pohodový spánek. Předokenní rolety patří do II bezpečnostní třídy, tudíž ochrání vás i váš majetek před vloupáním. Zamezí také pohledům
vašich sousedů a lide nahlížejících do vašeho soukromí. Za nepříznivých podmínek počasí
máte zajištěn přísun vzduchu do obytné místnosti a to bez zatékání či profukování.
Předokenní rolety s krycím boxem se montují na již osazená okna. Rolety se navíjejí do hliníkového boxu, který je uchycený v ostění.
Podomítkové rolety jsou určené na montáž nad okenním otvorem v novostavbách. Box na roletu je upraven tak, že je po
dokončení stavby skryt pod omítkou.
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3

Předokenní

Předokenní rolety patří v současné době mezi nejoblíbenější typy zatemňovací techniky oken, dveří a jiných zákoutí.
Předokenní rolety umožňují montáž na všechny druhy oken. Ovládání předokenních rolet je možné manuálně nebo
motoricky, přičemž motorické předokenní rolety je možno ovládat celou řadou moderních způsobů – dálkové ovládání,
časový spínač, větrné či sluneční čidlo a další. Motorické ovládání předokenních rolet je možné synchronizovat do jednoho centrálního ovladače.

ro l et y

PŘEDOKENNÍ ROLETY

Markýzy
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Venkovní markýzy se užívají na zastínění i větších ploch, jsou pevnou součástí budovy a dotváří její celkový vzhled. Používají se zejména pro zastínění balkónů, teras a prosklených výloh.
Jednoduché ovládání klikou nebo motoricky zvyšuje komfort užití. Velké množství typů, široká variabilita velikostí
a nepřeberné množství barevného provedení zaručuje výběr ideální markýzy pro každou budov
Výsuvné – výsuvné markýzy se používají zejména na zastínění teras a balkónů. Kloubová nebo teleskopická ramena
zajišťují dokonalé napnutí látky při každé poloze.
Sklopné – sklopné markýzy se používají zejména na zastínění výloh i balkónů. Dokonalé napnutí látky zabezpečují pružiny
integrované v ramenou markýzy. Konstrukce těchto markýz nejlépe odolává větru.
Velkoplošné – velkoplošné markýzy se používají zejména na zastínění teras. Dokonalé konstrukční řešení a různé
možnosti připevnění dovolují výrobu markýz velkých rozměrů.
Zastínění zimních zahrad – zastínění zimních zahrad – používá se zejména na zastínění pergol a zimních zahrad.
Konstrukce umožňuje zakrytí velkých ploch.
Svislé clony – svislé clony se používají k svislému zastínění budov. Připevňují se převážně na fasádu budovy a zamezují
přístupu slunečních paprsků do interiéru.
Kazetové markýzy – kazetové markýzy se používají do míst, kdy odkrytá konstrukce působí rušivě. Uplatňujeme je
především tam, kde chceme zachovat estetiku a design čisté linie.
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Markýzy

MARKÝZY

Pergoly
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Pergola je lehká okrasná stavba umístěná obvykle na zahradě nebo v parku. Jedná se často o loubí složené z volně
stojících sloupů, což jsou nejčastěji (různě masivní) trámy, nahoře propojené. Užívá se jako ozdobný prvek zejména pro
růst popínavých rostlin, které vytvoří nad prostorem pod pergolou zastřešené místo vhodné pro posezení a odpočinek
osob.
Na zakázku vyrobíme typizované konstrukce (pergolové systémy).
Pergola může být vhodným architektonickým doplňkem k dalším podobným obytným stavbám jako jsou zahradní altány
či otevřené verandy apod. Často se s nimi můžeme setkat například v zámeckých zahradách.
V současné době je pergola velmi oblíbeným doplňkem moderního bydlení.
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Pergoly

PERGOLY
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Sí tě

p r o ti

hmyzu

Sí tě

Pevné sítě s lemem
Pevné sítě bez lemu
Rolovací sítě – v případě, že síť není potřeba, navine se do kastlíku
Dveřní pantové sítě – napnuta v rámu z pevných hliníkových proﬁlů.
Dveřní posuvné sítě – vhodné do míst, kde není možné použít klasické otvírání
Antialergické sítě – zamezují průniku pylu

p r o ti

Sítě proti hmyzu efektivně brání vnikání obtížného hmyzu do bytu. Sítě se vyrábí ze skelných vláken potažených plastem.
Tím je zaručena dlouhá životnost a odolnost sítí proti hmyzu vůči kolísání teploty. Pevný rám a barevné provedení rámu
dle požadavku spolu s šedou či černou sítí zajišťuje splynutí s oknem.

hmyzu

SÍTĚ PROTI HMYZU
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G a rá žová

v rata

v rata

GARÁŽOVÁ VRATA

G a rá žová

Bezpečnost – zamezení vniknutí cizích osob
Izolace – ochrana před účinky nepříznivého počasí
Jednoduchá obsluha a dlouhá životnost
Estetický doplněk budovy
Nepřeberné množství barevných variant a různých prolisů umožňuje výběr
ideálních vrat do každé budovy.
Rolovací lamely se rolují do kastlíku umístěném pod stropem. Sekční horizontální sendvičové díly vrat se postupně
zasouvají pod strop. Vrata lze instalovat do každé garáže bez náročných stavebních úprav.
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B a l da chýny

a

pl i s é

Baldachýny pochází z italského baldacchino (brokát) nebo také nebesa a
jedná se o látkový závěs, později dřevěnou nebo kamennou stříšku nad
trůnem, oltářem či spacím lůžkem. Dříve byl baldachýn nezbytným doplňkem šlechtického trůnu a zámeckých postelí. V období gotiky se baldachýn
používal i v architektuře, a to jako kamenný baldachýn nad sochou. V renesanci a baroku byl dřevěný baldachýn používán jako doplněk kazatelny či
oltáře. O svátku Božího těla se nosil přenosný látkový baldachýn na čtyřech
tyčích jako nebesa.
Stínícím materiálem horizontálních žaluzií plisé je skládaná technická textilie. Jedná se o velmi zajímavý žaluziový systém,
který vám nabídne komfort s úpravou proti přilnutí prachu a dalších nečistot. Speciální úprava plisé vám zajistí při případném polití tekutinou nesavost do látky a tím pádem nezašpinění. Základním materiálem plisé je 100% polyester
v různém barevném provedení s povrchovou úpravou DustBlock. Některé provedení plisé jsou na povrchu opatřena
hliníkem, který se na látku nanáší speciální napařovací technologií, což vám zajistí maximální zvýšení odrazu slunečního
záření. Plisé instalujeme většinou tam, kde nelze použít jiné druhy žaluzií nebo z dekorativních důvodů

22
www.atossa.cz

a
B a l da chýny

Baldachýny svou konstrukcí nabízí zastínění jak šikmých tak pultových prosklených střech zimních zahrad a to i při
extrémně velkých plochách. Baldachýny připomínají svým vzhledem horizontálně umístěnou římskou roletu, ale skutečně jde o systém profesionálního vodiče pro stropní i šikmé zastínění. Ovládání baldachýny je zajištěno jednoduše provázkem, klikou nebo motorem. Baldachýny můžeme kombinovat i s dalšími typy stínění, jako například s římskými roletami.

pl i s é

BALDACHÝNY A PLISÉ
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Ja po ns ké

stěny

Ja po ns ké

Japonské posuvné stěny se stávají velice oblíbeným doplňkem bytů s působivým designem. Slouží k zastínění oken nebo
k elegantnímu rozdělení prostoru. Jsou ideální pro zastínění velké plochy.

stěny

JAPONSKÉ STĚNY

Japonská stěna je tvořena jednotlivými látkovými panely posouvajícími se po
vodící liště. Látka je k rámu připevněna pomocí suchých zipů.
Přednostmi japonských stěn jsou snadná a rychlá montáž, jednoduchá obsluha a velice elegantní a moderní design.

24
www.atossa.cz

s creen
Zi p

25
www.atossa.cz

Venkovní clony řady ZIP jsou větru odolné screenové systémy (stínící systémy), které zároveň zabraňují vniknutí hmyzu
do chráněnných prostor.

Zi p

Používají se jak v obytných tak veřejných budovách. Snižují zatížení klimatizace a chrání před UV zářením.

s creen

ZIP SCREEN
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Boční clony se využívají zejména k zastínění balkónů, pergol, teras apod. Rovněž jsou vhodné jako ochrana proti větru.
K vysunutí clony není zapotřebí žádných speciálních přípravků, provádí se ručně.

B o ční

Napnutí látky je zajištěné pružinovým mechanismem, který se nachází
uvnitř navíjecího proﬁlu. Když se clona nevyužívá, je její ochrana proti poškození zajištěna proﬁlem, v kterém je svinutá uložena.

cl ony

BOČNÍ CLONY
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Zaměření společnosti ATOSSA s.r.o.
Společnost Atossa, s.r.o. byla založena v roce 2005. Od začátku našeho působení na českém trhu zajišťujeme pro naše
klienty kompletní servis v oboru stínících a dekorativních prvků, garážových vrat a shrnovacích dveří. Konkrétně se zaměřujeme na žaluzie, sítě proti hmyzu, látkové rolety, římské rolety, venkovní rolety, markýzy, garážová vrata, shrnovací
dveře, plisé a baldachýny, japonské stěny a okenní fólie.
Kompletní servis
Nabízíme našim klientům kompletní servis v našem oboru, tzn. od poradenství, zaměření a návrhu projektu, dodávky až
po samotnou realizaci. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis.
Kde působíme
Sídlíme v Mladé Boleslavi, specializujeme se tedy výhradně na Mladoboleslavsko a Prahu. Nicméně jsme připraveni
realizovat zakázky po celé České republice.
Postavení na trhu
V současnosti patříme mezi deset předních společností zaměřujících se na tuto činnost v ČR. Orientujeme se na zákazníka, kvalitu, inovaci a ﬂexibilitu. Naší snahou je vždy najít optimální řešení tak, aby vyhovovalo zákazníkovi a bylo praktické
a kvalitní.
Certiﬁkáty:
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Další:

®

MARKETING

30
www.atossa.cz

Pa rt neři

Společnost Somfy, spol. s r.o. je už více než 45 let největším světovým výrobcem a dodavatelem řízení a pohonů pro
vjezdové brány, garážová vrata, žaluzie, markýzy, předokenní rolety a interiérové stínění. Pokud byste se vydali hledat
mateřskou společnost Somfy International, najdete ji ve francouzském městečku Cluses v podhůří Mont Blancu.
Momentálně najdete zastoupení Somfy v 60 zemích po celém světě, Českou republiku a Slovensko nevyjímaje. Od roku
1980 opustilo výrobní linku v Cluses přes 110 milionů motorů, každý den 4 miliony komponentů a 43 000 pohonů.
Nejhezčí číslo nakonec: produkty se značkou Somfy využívá celosvětově už přes 270 milionů zákazníků. Česká pobočka
se sídlem v Praze existuje od roku 1996, organizační složku společnost najdete také na Slovensku, konkrétně v Piešťanech.

ATOSSA, s.r.o., Jemníky 62, Mladá Boleslav 293 01, IČO: 27250733

Vytvořilo ANERI s.r.o.

