


ŻALUZJE DREWNIANE RADIMAR
Żaluzje można wykonać w różnych szerokościach, 
a także w nietypowych kształtach na nietypo- 
we okna np. trójkątne. Do żaluzji można za- 
mówić maskownicę mechanizmu w kolorze la- 
meli. Wygląda wtedy to bardzo elegancko. Mas- 

kownica zakrywa mechanizm nie tylko od przo- 
du, ale także z boku. Żaluzje można zamonto- 
wać bezinwazyjne, czyli bez wiercenia, prosto na 
skrzydło okienne, ale także do sufitu, czy ściany  
za pomocą dołączonych do zestawu uchwytów.

W ciągu ostatnich kilku lat do arty-
kułów mody wnętrzarskiej dołączyły 
żaluzje. Nie są to jednak żaluzje takie, 
jakie pamiętamy sprzed kilkunastu 
lat. Nowoczesne żaluzje stworzo- 
ne są ze starannie wyselekcjonowa- 
nego drewna, w tym także drewna 
bambu-sowego. Żaluzje te nadają 
pomieszczeniom przede wszystkim 
elegancji oraz niepowtarzalności.
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Rolety rzymskie mają na celu nie tylko oddzie-
lać od tego, co na zewnątrz, ale także dekorować 
nasz dom. Można je zastosować właściwie do 
każdego rodzaju pomieszczeń – salonu, kuchni, 
jadalni, sypialni, pokoju dziecięcego, łazienki, pokoju 
gościnnego, korytarza, a nawet pralni czy biura. 
Do każdego wnętrza można dobrać taki sposób 

ROLETY RZYMSKIE RADIMAR
montażu, rodzaj tkaniny, sposób szycia, „krój” 
czy dodatkowe ozdoby, aby podkreślić piękno 
pomieszczenia, dopasować do innych elementów 
występujących w danym miejscu oraz móc w spo-
sób wygodny z nich korzystać. Rolety te pasują do 
wnętrz nowoczesnych jak i stylowych. Wszystko 
zależy od doboru tkaniny oraz rodzaju rolety

Rolety rzymskie zdobyły już ogromną 
grupę zwolenników. Od kilku lat są 
coraz częściej proponowane klientom 
przez salony szyjące dekoracje okienne 
oraz  przez projektantów, z których us- 
ług korzystają klienci. Jak sama nazwa 
wskazuje, pomysł pochodzi od staro- 
żytnego Rzymu, a konkretnie od deko- 
racji zakładanych na okna przez Rzy- 
mianki. Zawieszały one tkaniny w celu 
ochrony przed słońcem w dzień, chło- 
dem w nocy lub jako zabezpieczenie 
przed wzrokiem innych.
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FIRANY I ZASŁONY RADIMAR
Firany, bardzo łatwe w użytkowaniu wpasowu-
jące się praktycznie do każdego wnętrza. Można 
je upinać na wiele sposobów np. „na bok” bądź 
„zebrać na środek”. Firany można upiąć na różnych 
karniszach począwszy od tradycyjnych karniszy 
rurkowych po nowoczesne systemy szynowe. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się w ostatnim 
czasie karnisze elektryczne. Firany możemy upinać 

na wielu taśmach marszczących takich jak uniwer-
salne, zakładkowe, czy taśma „FALA”
Zasłony szyte na indywidualne wymiary słu-
żące do dekoracji jak i również do zaciemnienia 
pomieszczenia. Klienci coraz częściej rezygnują 
z tradycyjnych rolet na rzecz zasłon. Dużą popu-
larnością cieszą się zasłony typu welwet czyli miłe 
w dotyku i pięknie układające się materiały.

Firany i Zasłony ponownie wracające 
na salony! Długie, piękne tkaniny ocie- 
plające wnętrze, która tworzy barierę 
między mieszkaniem a otoczeniem 
zewnętrznym. Tysiące wzorów, różno- 
rodne upięcia i niesamowity efekt 
końcowy.
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Karnisze sufitowe to przede wszystkim szyny, 
dzięki którym firany/zasłony przesuwają się bez- 
inwazyjnie oraz powiększają optycznie pomiesz- 
czenie. Szyny te można zamaskować np. pod- 
wieszanym sufitem ale również metalowymi 
maskownicami jak na zdjęciu poniżej. Dla bar- 
dziej wymagających klientów dostępne są karni- 
sze elektryczne sterowane przełącznikiem bądź 
pilotem. Warto pamiętać, że jeżeli nie mamy wy-

prowadzonych kabli to istnieje też opcja aku-
mulatorowa - na powerbank. Karnisze ścienne 
rozróżniamy w wielu formach (okrągłe, kwadra- 
towe) oraz kolorach (satynowy, stare złoto, stal 
nierdzewna). Większość z nich możemy giąć w 
pionie jak i poziomie - pozwala nam to na wy- 
eksponowanie nietypowych okien (okrągłych, 
łukowych). Dobieramy również końcówki od 
ozdobnych np. kryształowych po tradycyjne.

Do większości dekoracji okiennych 
musimy zamontować karnisze. Na ryn-  
ku jest bardzo wiele opcji do wyboru 
począwszy od tradycyjnych metalo-  
wych ściennych po nowoczesne szyny 
sufitowe. Dzięki bogatej ofercie może-  
my idealnie dopasować karnisz do 
swojego wnętrza. Wyróżniamy również 
karnisze sterowane sznurkowo,  bądź 
elektrycznie (przełącznikiem ściennym 
lub pilotem). 
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OSTATNIE REALI

ŻALUZJE DREWNIANE Z WYSELEKCJONOWANEGO LITEGO DREWNA 

SZYCIE NA INDYWIDUALNE WYMIARY FIRAN i ZASŁON 
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ZACJE RADIMAR

REALIZACJA SZYCIA FIRAN, ZASŁON I NARZUT DLA "DWORKA HETMAŃSKIEGO"

FOTOTAPETY NA WYMIAR Z KOLEKCJ PRESTIGE ORAZ BEZ ŁĄCZEŃ



FOTOTAPETY RADIMAR
W naszej ofercie znajdziesz różnorodną ofertę 
wyboru Fototapet. Jeśli szukasz tańszego rozwią- 
zania przygotowane zostały FOTOTAPETY NA GO- 
TOWE ROZMIARY, gdzie wzory fototapet przygo- 
towywane są na często spotykane wymiary ścian. 
Kontaktując się z naszą firmą możesz wydrukować 
FOTOTAPETĘ Z TWOJEGO ZDJĘCIA np. z logo 
Twojej firmy. Ostatnią nową kolekcją są fototapety 

produkowane w 1 kawałku na całą ścianę, czyli 
FOTOTAPETY BEZ ŁĄCZEŃ. Stawiając na jak naj- 
lepsze odwzorowanie kolorów, trwałość mate- 
riałów i zautomatyzowanie produkcji stworzyli- 
śmy kolekcję FOTOTAPET NA WYMIAR PRESTIGE. 
Dzięki najnowszej technologii tapeta jest automa- 
tycznie rozcinana niwelując błąd cięcia ręcznego, 
dzięki czemu pasy fototapet są idealnie spasowane

 NOWOŚCI W OFERCIE FOTOTAPET 
RADIMAR
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1) Kolekcja PRESTIGE - Fototapety z tej ko- 
lekcji produkowane są w najnowocześniej- 
szej fabryce tapet Stawiamy na jak najle- 
psze odwzorowanie kolorów, trwałość ma- 
teriałów oraz automatyczne rozcinanie
dzięki czemu pasy fototapet są ze sobą 
idealnie spasowane.

2)Kolekcja BEZ ŁĄCZEŃ - Fototapety pro- 
dukowane w 1 kawałku na całą ścianę.

3)Kolekcja ARTIST - Dla osób lubiących 
oryginalność przedstawiamy także fotota- 
pety zaprojektowane przez artystów.



Nasze parawany dekoracyjne posiadają dwu- 
stronny nadruk dzięki czemu z każdej strony 
ozdobią wnętrze. Skrzydła zamocowane są na 
metalowych zawiasach, a boki ozdobione czar- 
ną atłasową taśmą. W zależności od potrzeb 

PARAWANY RADIMAR

występuję w formie węższej 3 częściowej oraz 
szerszej 5 częściowej. Bardzo często wyko- 
rzystywane w takich miejscach jak gabinety le- 
karskie/kosmetyczne, restauracje czy sklepy 
odzieżowe. 

Parawan dekoracyjny to najczęściej 
wybierana opcja do podzielenia po- 
mieszczenia. Pełni on nie tylko fun- 
kcję oddzielającą różne przestrzenie 
ale również dekoracyjną. Można go 
w łatwy sposób przestawić bądź 
schować bez zbędnego demontażu. 
Dzięki wielu wzorom dopasujemy 
go do każdego pomieszczenia.
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WSPÓŁPRACE RADIMAR
W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność zre- 
alizować inwestycje w popularnym w naszych 
okolicach Dworku Hetmańskim w Koszewku. 
Na zdjęciu głównym można zobaczyć uszyte 

przez nas dekoracje okienne na nietypowe ok- 
na w kształcie łuku i półkola. Do pokoi hotelo-

wych były szyte na miarę narzuty oraz poduszki 
dekoracyjne. Do zrealizowania takiego zamówie- 
nia potrzeba profesjonalnego doradztwa, doś- 
wiadczonych krawcowych oraz precyzyjnego wy- 
kroju. Zapewniamy kompleksową usługę  inwes- 
tycji doradztwa, pomiaru, zawieszania, montażu.

Dzięki naszemu wieloletniemu doś- 
wiadczeniu jesteśmy otwarci na rea- 
lizowanie nowych projektów z właś- 
cicielami HOTELI, RESTAURACJI, 
FIRM, czy PROJEKTANTAMI. Nasze 
realizacje charakteryzują się nie tylko 
wyglądem, ale również najwyższą ja- 
kością, dokładnością oraz funkcjo- 
nalnością. Posiadając własną szwal- 
nię oraz doświadczone krawcowe jes- 
teśmy w stanie uszyć nietypowe de- 
koracje. Do tej pory stale realizujemy 
zamówienia we współpracy z projek- 
tantami dla nadmorskich inwestycji 
oraz dekorujemy sale weselne, czy 
restauracje. 
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SALON STACJONARNY RADIMAR 
ul. Czarnieckiego 2F, 73-110 STARGARD

www.sklepnwetrz.pl/salonstargard

DZIAŁ DEKORACJI
ŚCIENNYCH 

tel. 535 054 148
info@sklepwnetrz.pl

DZIAŁ DEKORACJI 
OKIENNYCH

tel. 512 745 719
sklep@radimar.pl

STRONA SALONU SZYCIA FIRAN 
i DEKORACJI OKIENNYCH 

www.sklepwnetrz.pl/salonstargard

SKLEP INTERNETOWY -
Fototapety, Obrazy, Parawany, Zegary 

www.radimar.pl
www.sklepwnetrz.pl

FIRANY, ZASŁONY, 
ŻALUZJE, KARNISZE 
Marta Gierasimczyk 

tel. 797 952 761 
marta@radimar.pl

FOTOTAPETY PRESTIGE, 
ARTIST, BEZ ŁĄCZEŃ 

Radosław Gierasimczyk 
tel 536 288 010

r.gierasimczyk@gmail.com

DORADZTWO, WSPÓŁPRACA, KONTAKT
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