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Akant to polski producent osłon okiennych z ponad 
20-letnią historią. Ciągłe dbanie o najwyższą jakość, wyko-
rzystywanie nowoczesnych technologii oraz dostosowanie 
wzornictwa do aktualnych trendów sprawia, że produkty  
oferowane przez Akant doceniane są przez Klientów  
w całej Europie.

W ofercie Akant znaleźć można rozwiązania z zakresu  
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych technik  
osłonowych. W portfolio firmy znajdują się plisy, rolety, 
żaluzje drewniane i aluminiowe, wertikale, panel track, 
moskitiery, rolety zewnętrzne oraz screeny. Solidność  
wykonania wszystkich elementów składających się na  
gotowy produkt zapewnia jego trwałość.

Ciągłe optymalizowanie produkcji, wdrażanie naj- 
nowszych technologii i czerpanie z odkryć naukowych 
sprawia, że funkcjonalność osłon okiennych od Akant 
wciąż się poszerza. Osłony już nie tylko chronią przed  
nadmiernym nasłonecznieniem, ale mogą również  
wpływać na temperaturę we wnętrzu, całkowicie je  
zaciemniać, zabezpieczać przed włamaniem czy owadami.  
Nowoczesny park maszynowy w połączeniu z wiedzą  
i umiejętnościami pracowników Akant jest gwarancją  
najwyższej jakości oferowanych produktów.
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Często tworząc je mamy w głowie stan, w jaki nas 
wprowadzą. Nie ma przypadkowych aranżacji. Każde  
ustawienie, dobór elementów i zestawienie kolory-
styczne jest podyktowane odczuciem autora projektu. 
Tym samym wnętrza pochodzą z wnętrza - z potrzeb  
estetycznych, emocjonalnych i w końcu fizycznych. 

Osłony okienne to ważny element aranżacji. Dzięki 
możliwości sterowania kątem czy stopniem przenika-
nia światła, mogą wykreować w pomieszczeniu okre-
ślony nastrój. Przez szeroką funkcjonalność potrafią 
kontrolować temperaturę we wnętrzu, co wpływa na 
odczucia fizyczne. Walory wizualne mogą sprawić, że 
wnętrze będzie bardziej przytulne lub eleganckie, co 
działa na nasz odbiór estetyczny.

Biorąc pod uwagę mnogość ludzkich potrzeb, gu-
stówi oczekiwań, w 2020 roku dalej planujemy posze-
rzać ofertę Akant, by jak najlepiej dopasować ją do 
wnętrz Klientów. Konstelacje wariantów, feerie barw 
i poszerzanie funkcjonalności to wciąż nasze cele, 
które - jak wierzymy - wpłyną na Państwa wnętrza.  
Zarówno w wymiarze fizycznym, jak i emocjonalnym.

Anna Maria Brańka
Dyrektor Sprzedaży Detalicznej i Marketingu

WNĘTRZA  
TO KREACJE 
WYOBRAŹNI
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PLISY

Elastyczne  
dopasowanie  

do aktualnych potrzeb

Plisy to system wewnętrznych osłon okiennych doceniany głównie 
za możliwość osłonięcia dowolnej części okna i bogatą funkcjonalność  
zależną od wybranej tkaniny. Żaluzje plisowane mogą całkowicie  
zaciemnić pomieszczenie lub spełniać jedynie funkcję zbliżoną do  
firanki. Mogą chronić przed nadmiernym nagrzewaniem latem  
i utratą ciepła zimą. Zapewniają ochronę przed uciążliwym 
promieniowaniem słonecznym i dają poczucie prywatności, co  
pozwala na relaks w optymalnych warunkach.



“Plisy Cosimo to elementy wyposażenia, których nie  
mogło zabraknąć na naszym poddaszu. Tkanina, z której 
są wykonane Pilisy Cosimo, skutecznie zaciemnia wnętrze  
i izoluje przed nagrzewaniem, a każdy kto użytkuje poddasze 
wie, jakie to ważne szczególnie w okresie letnim. Wysoka  
jakość wykonania i design powodują, że 

Plisy Cosimo łączą funkcję  
użytkową z dekoracyjną,

 
co sobie bardzo cenię.” 

Tatiana Mokra, influencerka, właścicielka profilu  
@tatiana_home_decor na Instagramie
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Możliwość dopasowania do różnych kształtów okien, szeroki 
wybór tkanin, ich zróżnicowane faktury i grubości oraz bogata 
oferta kolorystyczna profili - od czystej bieli przez różne odcienie 
drewnopodobne aż po klasyczną czerń - sprawiają, że plisy moż-
na dopasować do aranżacji każdego wnętrza. Zabawa kolorem, 
kształtem i światłem pozwoli na wyczarowanie wyjątkowego  
klimatu w pomieszczeniu.

Permanentnie poszerzamy naszą ofertę tkanin plisowanych tak, 
by każdy znalazł coś odpowiedniego do swojego wnętrza. Aktualnie  
w ofercie Akant dostępnych jest ponad 700 tkanin o różnej kolorystyce, 
stopniu przezierności czy funkcjach.

Eliza Żołnowska
Dyrektor Zaopatrzenia w Akant

URUCHOM 
WYOBRAŹNIĘ



ROLETY
Rolety wewnętrzne to jeden z najpopularniejszych systemów osłon 

wewnętrznych. Prosta obsługa i nieskomplikowany montaż sprawiają, 
że rolety są często wybierane do osłony okien w domach czy w budyn-
kach użyteczności publicznej. Mnogość tkanin, ich bogata funkcjo- 
nalność i kolorystyka sprawiają, że można je dopasować do niemal  
każdego pomieszczenia. Design rolet wewnętrznych doskonale  
odzwierciedla współczesny minimalizm.
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WYBIERZ 
KOMFORT

Zastosowanie w rolecie wewnętrznej tkaniny typu screen  
pozwala zredukować zbyt wysoką temperaturę we wnętrzu.  
Tkaniny te nawet o 75% redukują promieniowanie słoneczne, 
co ogranicza dyskomfort związany z nadmiernym nasłonecznie-
niem. Wybierając odpowiedni stopień faktora otwarcia, można 
przy tym nadal cieszyć się widokiem za oknem oraz światłem 
dziennym we wnętrzu.

Rolety wewnętrzne są niezwykle uniwersalne. Można je montować  
do sufitu, ściany lub bezpośrednio na oknie. Co więcej - możliwy 
jest zarówno montaż inwazyjny, jak i bezinwazyjny. Wielość opcji  
montażowych to cecha, za którą cenią je użytkownicy.

Rafał Sibera
Kierownik Działu Montaży w Akant
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DZIEŃ I NOC
Roleta dzień noc to połączenie funkcjonalności żaluzji  

i rolety tkaninowej. Horyzontalny układ pasów o różnej 
przezierności wprowadza do wnętrza wysublimowaną  
dawkę światła dziennego. Możliwość ustawiania pasów na 
dowolnej pozycji pozwala sterować stopniem prywatności  
i naświetlenia wnętrza.
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„Moje rolety dzień noc zostały dopasowane tak, że nie przytłaczają 
pomieszczeń, w których się znajdują. Idealnie dopasowane systemy  

wtapiają się we wnętrze domu, tworząc      
idealną spójną całość. 

Materiał Calypso 1650, z którego są zrobione moje rolety przypo-
mina delikatną mgiełkę. Po opuszczeniu rolety do połowy okna, do 
wnętrza wpada delikatne, miękkie światło, przyjemnie rozpraszające 
się po całym domu. Wieczorem rolety tworzą idealny intymny klimat, 
oddzielając przestrzeń domu od całego świata.”

                        Anna Michaliszyn, influencerka, właścicielka profilu 
                                                          @annamichaliszyn na Instagramie
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Żaluzje stanowią skuteczną osłonę przed promieniami słonecznymi  
oraz spojrzeniami sąsiadów. Zamknięte lamele zaciemniają pomieszczenie  
i ograniczają nagrzewanie, co daje upragnione warunki do wypoczynku, otwarte  
natomiast wpuszczają do wnętrza przyjemną smugę światła wprowadzającą 
magiczny klimat. Oprócz funkcjonalności są doceniane za wyjątkowy design. 
W zależności od wybranego materiału czy koloru, sprawiają że wnętrze stanie 
się bardziej przytulne bądź eleganckie.

ŻALUZJE
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Światło dzienne i sposób jego wykorzystania to ważny element aranżacji.  
Żaluzje drewniane doskonale wykorzystują potencjał dużych przestrzeni okien-
nych, pozwalając zapewnić przy tym poczucie prywatności. Dobranie odcienia 
żaluzji do innych drewnianych elementów znajdujących się w pomieszczeniu, 
wzmaga efekt spójności całego projektu. Ruchome lamele doskonale dosto-
sowują się do aktualnych potrzeb mieszkańców – gdy trzeba, całkowicie osło-
nią wnętrze, innym razem wpuszczą do niego odpowiednią dawkę promieni  
słonecznych.

SPÓJNY ELEMENT
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„Do swoich wnętrz zawsze wybieram żaluzje 
drewniane, ponieważ pięknie 

nawiązują do stylu hamptons,
który jest zdecydowanie moim ulubionym stylem we wnętrzach. Okna  
w moich projektach zawsze ubieram w drewniane żaluzje w kolorze  
białym, gdyż powodują że wnętrze staje się eleganckie, a właściciele 
mogą liczyć na pełną prywatność - jest to idealne połączenie estetyki  
i funkcjonalności!”

Maria Malinowski - projektantka wnętrz, właścicielka profilu  
@shokodesign na Instagramie
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BLIŻEJ NATURY
Ostatnimi czasy obserwuję niesłabnące zainteresowanie żaluzjami 

drewnianymi. Klienci cenią je w szczególności za naturalność ma-
teriału, z którego zostały wykonane. Do produkcji wykorzystujemy 
trzy gatunki drewna: lipę syberyjską, abachi i bambusa. Drewno jest  
surowcem odnawialnym, przez co ten typ osłon uznawany jest za eko-
logiczny i przyjazny dla planety. Jak widać, chęć bycia blisko natury 
widoczna jest także w branży osłonowej.

Natalia Kot
Doradca Klienta E-commerce w Akant
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Wertikal to rodzaj wewnętrznej osłony okiennej złożonej z pionowych lameli tkani-
nowych, które można ustawiać pod różnym kątem. W zależności od potrzeb, można za 
ich pomocą całkowicie osłonić pomieszczenie, delikatnie ograniczyć natężenie wpada-
jących promieni słonecznych lub całkowicie odsłonić okno. Wertikale doskonale spraw-
dzają się do przesłonięcia okien o dużej powierzchni.

Komfort w trakcie pracy i wypoczynku warunkowany jest przez wiele czynników. 
Optymalna ilość światła dziennego w pomieszczeniu i poczucie prywatności zdecydo-
wanie wpływają na nastrój i samopoczucie. Teraz możliwość stworzenia idealnych dla 
siebie warunków jest na wyciągnięcie ręki.

WERTIKALE
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System doskonale sprawdza się w osłonięciu dużych powierzchni,  
np. w budynkach użyteczności publicznej, biurach, aulach czy salach  
konferencyjnych.

Aktualnie posiadamy cztery grupy tkanin wertikalowych: Atelier, Loft,  
Office oraz Room. Wertikal można dopasować do rozmaitych potrzeb. W ofercie 
mamy tkaniny screenowe ograniczające nagrzewanie pomieszczeń czy kolekcję  
z certyfikatem trudnopalności, która jest przeznaczona głównie do obiek-
tów użyteczności publicznej. Wertikal  to niezwykle uniwersalna propozycja  
osłonowa.

Dominik Tuszyński
Dyrektor Handlowy Akant

LOFT
ROOM
OFFICE
ATELIER
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Panel track to nowoczesna osłona łącząca w sobie zalety rolety i wertikala. 
Dzięki zastosowaniu szerokich paneli tkaninowych, doskonale sprawdza się 
do przesłonięcia dużych powierzchni. Panel track to także ciekawy element  
dekoracyjny nadający wnętrzu charakteru.

Osłony okienne wpływają nie tylko na temperaturę i natężenie światła  
we wnętrzu, ale także na doznania estetyczne. Połączenie wielu funkcji 
sprawia, że osłony są nieodzownym elementem przestrzeni.

PANEL TRACK
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Screeny to nowoczesny system zewnętrznych osłon okien-
nych klasy premium. Najwyższej jakości tkaniny doskonale 
chronią pomieszczenie przed nagrzewaniem, a ich design 
idealnie wkomponowuje się w nowoczesne budownictwo  
i zachwyca swoją funkcjonalnością.

Tkaniny screen redukują promieniowanie cieplne nawet  
o 97% oraz minimalizują promieniowanie słoneczne o 75%. 
W zależności od wybranego stopnia przezierności tkaniny 
możliwe jest całkowite zaciemnienie wnętrza lub pozosta-
wienie dostępu do światła dziennego i widoku za oknem.

SCREEN
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„Osłony okienne spełniają w naszym domu bardzo ważną 
funkcję - zapobiegają przegrzewaniu się pomieszczeń w lecie.  
Dla mnie równie istotne na co dzień, jest możliwość osłonięcia  
się wieczorem od wzroku przechodniów czy sąsiadów. 
Screnny zewnętrzne w oknach balkonowych to rozwiąza-
nie z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Oprócz ograni-
czenia wpadania promieni słonecznych do pomieszczeń,  

dają poczucie prywatności
 

tak bardzo cenne, gdy mieszka się na osiedlu bliźniaków, gdzie 
odstępy między budynkami są bardzo małe.”

Anna Urbaniak, influencerka, właścicielka profilu 
@ann.living na Instagramie
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Rok 2020 należeć będzie do naturalnych i ekologicznych rozwiązań,  
dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na żaluzje drewniane. Drewno 
to materiał niezwykle wytrzymały. Wykonane z niego osłony są nie tylko  
modne, ale i przyjazne dla środowiska. Kolorystyka osłon okiennych  
powinna być przede wszystkim dostosowana do naszego wnętrza, a jak 
wiemy każde wnętrze jest inne. Osłony mają być ozdobą naszych domów  
i mieszkań, elementem podkreślającym charakter pomieszczeń, współgra-
jącym z wyglądem całego wnętrza.

Sandra Białkowska,
Projektant wnętrz, właścicielka pracowni Dobry Układ

Od kilku lat coraz więcej mówi się o ekologii i o rozwiązaniach przy-
jaznych środowisku. W ten trend doskonale wpisują się screeny. W przy-
padku wnętrz z dużą przestrzenią okienną, która prowadzi do nagrzewania 
pomieszczeń, często niezbędna jest klimatyzacja zużywająca dużo energii 
elektrycznej. Screen stworzony został z myślą właśnie o takich przestrze-
niach. Jego głównym zadaniem jest redukcja temperatury - niemal całko-
wicie ogranicza promieniowanie cieplne i słoneczne, co sprawia, że nawet 
posiadacze dużych okien pozbywają się problemu wysokiej temperatury 
we wnętrzu. Tym samym ograniczona zostaje potrzeba używania klimaty-
zacji, a mniejsze zużycie prądu to plus dla środowiska. Uważam, że w 2020 
roku to właśnie rozwiązania przyjazne plancie będą najpopularniejsze. 

Maria Malinowski
Projektant wnętrz, właścicielka biura projektowego Shokodesign

TRENDY 
OSŁONOWE

2020
38 39



ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

Roleta zewnętrzna to niezwykle uniwersalny system zewnętrz-
nych osłon okiennych. Chroni dom przed nadmiernym promie-
niowaniem słonecznym, utratą ciepła, silnym wiatrem oraz  
hałasem. Minimalistyczny wygląd, możliwość kolorystycznego 
dopasowania do elewacji budynku czy wiele opcji montażu spra-
wiają, że system cieszy się dużą popularnością.

Roleta chroni też przed zanieczyszczeniami czy owadami,  
dając idealne warunki do wypoczynku. System z klasą odporności 
RC3  na włamanie to także skuteczna ochrona przed nieproszony-
mi gośćmi.
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MOSKITIERA
Moskitiery to system osłon okiennych zapobiegający  

przedostawaniu się do wnętrza uciążliwych owadów, roz- 
maitych zanieczyszczeń, a nawet alergizujących pyłków  
roślinnych. Specjalna siatka o optymalnej gęstości zatrzymu-
je je, przez co można otworzyć okno bez obaw o odwiedziny 
niechcianych gości z zewnątrz. Moskitiera mimo pełnionych 
funkcji nie zasłania widoku za oknem.

Możliwość doświadczania niczym niezakłóconego wypo-
czynku we własnym domu to komfort, o który każdy może  
zadbać. Odpowiednie zabezpieczenie mieszkania przed  
czynnikami zakłócającymi domowy relaks jest prostsze niż 
może się wydawać.

„Od kilku lat moja radość z ciepłych, letnich 
dni i wieczorów była systematycznie zakłócana 
przez odwiedzające mój dom owady. Co praw-
da stosowałam w oknach zwykłe siatki na rzepy, 
jednak nie dawały one odpowiedniego zabezpie-
czenia. Obawiałam się, że montaż specjalistycz-
nych moskitier będzie wiązał się z ingerencją  
w stolarkę okienną. Okazało się jednak, że firma 
Akant oferuje produkt spełniający moje oczeki-
wania - montowane bezinwazyjnie moskitiery 
na kołnierz. Od czasu ich zastosowania rozwiązał się nie tylko 
problem natarczywych komarów. 

Siatki posiadają powłokę anty- 
alergiczną, co dla mnie w okre-
sie pylenia jest zbawienne. 

Ich estetyczny wygląd - ramki w kolorze okien idealnie wpi-
sujące się w moje wnętrza, łatwość montażu i demontażu oraz 
czyszczenia decyduje o tym, że uważam moskitiery Akant za 
godne polecenia.”

Paula Faltynowska, influencerka, właścicielka profilu 
@tam_i_tu na Instagramie
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