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W chwilach, które zapamiętujemy zaklęte są emocje. 
Dobre wnętrze jest w stanie nadać im tonu. 

Delikatne przechylenie szali w grze światła i cienia może przynieść 
nieoczekiwane rezultaty. Kolacja we dwoje, burza mózgów w biurze, 
dom pełen przyjaciół w ciepły letni wieczór, spokojny codzienny sen... 
Mamy narzędzia, które wydobędą emocje i podkreślą klimat każdej z chwil.



Działając w branży od lat 
wiemy co stale się podoba. 
Znajomość klasyki 
nie przeszkadza nam we 
wdrażaniu najnowszych 
światowych trendów. Nie 
poprzestajemy jednak na tym. 
Nieustannie rozwijamy
autorskie pomysły 
i rozwiązania.

Masz w głowie wizję?
Pomożemy Ci ją wyrazić 

NORWESKA

językiem naszych produktów!

JAKOŚĆ

Od A do Z

TWÓJ DORADCA 
NERLI

Od lat hołdujemy zasadzie, 
aby oddawać w ręce klienta 
produkt, którego sami 
z radością chcielibyśmy 

NERLI TO

używać.

SYSTEM

Łatwość łączenia naszych 
produktów jest jak zabawa 
klockami. Różnorodność 
elementów czyni ją jeszcze 
ciekawszą.

Gdy już zdecydujesz możesz 
odetchnąć. Od pierwszego 
przycietego profilu, aż do 
ostatniego mocowania 
u klienta. Wszystko bierzemy 

PONADCZASOWY

na siebie.

STYL



ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE



NOWE OBLICZA ŚWIATŁA

użytkownika. Regulacja ilości światła wpadającego do pomieszczenia, jego rozproszenia 
i odbicia, to zasługa lamel z regulacją położenia oraz kąta nachylenia. Wszystko to w jednej 
z trzech gustownych odsłon o zróżnicowanym charakterze.

CIEPŁO TRZYMANE
W RYZACH

Dzięki barierze jaką stanowią żaluzje 
możliwa jest regulacja przepuszczalności 
promieni słonecznych co ma wpływ 
na temperaturą panującą we wnętrzu. 
Obniżenie temperatury latem 
i podtrzymanie jej zimą – wszystko 
za sprawą warstwy buforowej powietrza 
pomiędzy zamontowaną żaluzją a oknem.

  

Zewnętrzne żaluzje Nerli tworzymy z myślą o pełnym komforcie optycznym i cieplnym 



TYP C



Żaluzje fasadowe typu C to sprawdzony i najpopularniejszy system
zacienień. Uniwersalny charakter sprawdzi się zarówno w domach 
jak i budynkach biurowych. Są jednocześnie najbardziej elastycznym 
rozwiązaniem zróżnicowanym pod wieloma względami zależnie od 

ŚWIATŁO POD KONTROLĄ

Dzięki możliwości regulacji kąta pochyłu 
lamel w zakresie od 0 do 90º mamy 
możliwość kontrolowania ilości wpadającego 
światła słonecznego do wnętrza 
pomieszczenia a także odbijania go, 
co ma wpływ na temperaturę panującą 
wewnątrz. Tak kontrolowane światło 
pomoże stworzyć przyjemne warunki 
do pracy lub odpoczynku.

MISTRZYNI POPULARNOŚCI

potrzeb użytkownika.



TYP Z



WYRAZISTY TEMPERAMENT

Nowoczesny produkt w pełnym charakteru wydaniu. 
Jego design świetnie dopełni elewacje współczesnych 
projektów architektonicznych. Wprasowana w lamele uszczelka 
umożliwia pełne domknięcie żaluzji, oraz jej wytłumienie, 
 tym samym poprawiając właściwości optyczne i termiczne żaluzji.

SZCZELNA BARIERA, 
NIŻSZE KOSZTY

Szczelność zamkniętej żaluzji pozwoli 
odciąć się całkowicie od warunków 
panujących na zewnątrz. Kalkulacja jest 
prosta: niższe koszty klimatyzacji latem, 
niższe straty energetyczne zimą.



ŻALUZJE SAMONOŚNE



JEDNA ŻALUZJA DLA WSZYSTKICH POTRZEB

ROZWIĄZANIA MONTAŻU

System samonośny juz na etapie 
planowania miał być konstrukcją niezależną, 
umożliwiającą montaż w wielu 
konfiguracjach. Wypracowane rozwiązania
pozwalają na:
      montaż na lub pomiędzy prowadnicami,
      brak konieczności dodatkowego 

WOLNOŚĆ

      mocowania kasety do fasady.

STYLI

Żaluzje bazujące na systemie  samonośnym 
mogą występować z dowolnym typem 
lameli. Połącz elastyczność montażu 
z charakterem, który idealnie dopełni 

System samonośny żaluzji w kasecie owalnej to nowoczesny wygląd 

Twoją inwestycję.

i funkcjonalność.  Zróżnicowane rozwiązania montażu sprostają 
indywidualnym potrzebom użytkowników. Żaluzje zewnętrzne 
fasadowe z konstrukcją samonośną występują tylko z napędem 
elektrycznym.

•
•

ELASTYCZNE



ROLETY EKRANOWE



Rolety ekranowe są serią produktów przeciwsłonecznych o dużej funkcjonalności i ciekawej 
formie. To eleganckie rozwiązanie z komfortową regulacją w płaszczyźnie pionowej zapewnia ochronę 
przed słońcem oraz prywatność, dodatkowo nadając fasadzie budynku wyjątkowy charakter.

TERMOREGULACJA - UKŁON
W STRONĘ OSZCZĘDNOŚCI

Okna stanowią część budynku najbardziej 
narażoną na utratę ciepła. Warstwa 
buforowa w postaci rolety znacząco 
poprawia parametry termiczne budynków, 
czyniąc je rozwiązaniem praktycznym 
i przynoszącym korzyści niezależnie 

UŻYTKOWANIA

z napędem ręcznym. Sterowanie 
odbywa się za pomocą pilota 

STONOWANA SZAROŚĆ CZY

lub włącznika na ścianie.

SOCZYSTA CZERWIEŃ?

Ilość kolorów, metod krycia konstrukcji 
oraz rodzajów tkanin ekranowych w ofercie 
firmy Nerli stanową pole do popisu 
dla wyobraźni.

PERSPEKTYWA SKUTECZNEJ OSŁONY

WYGODA

od pory roku 

Zapomnij o wysiłku związanym  



ZIPNER



Roleta ekranowa ZIPNER to nowa jakość dla produktów 
tego segmentu. Innowacyjne podejście do połączenia konstrukcji 
i tkaniny, zaowocowało wyjątkową wytrzymałością, a uzyskane 
napięcie powierzchni tkaniny czyni ją jeszcze piękniejszym 
dodatkiem dla domów i budynków biurowych.

SYSTEM ZIPNER

To unikalne rozwiązanie oparte 
na precyzyjnym połączeniu tkaniny 
z zamkiem ZIP w krawędzi poszycia, 
co ma wpływ na utrzymanie odpowiedniego 
napięcia i pozycji ekranu w prowadnicach 
bocznych. Efektem jest płynna praca 
w płaszczyźnie pionowej, a także wyjątkowa 
odporność na niesprzyjające warunki.

Uzyskana dzięki przesłonięciu otworu 
okiennego szczelność pozwala na 
wykorzystanie rolety również w funkcji 

NIE TYLKO OCHRONA 

moskitiery.

PRZED SŁOŃCEM

PIĘKNO W PRECYZJI



SCREENER CABLE



do 45°

SCREENER CABLE to seria rolet o niezwykle lekkim i nowoczesnym 
charakterze. Konstrukcja systemu oparta jest na kasecie 
i prowadnicach linkowych prowadzących tkaninę w estetyczny 
sposób. Mało widoczne prowadnice dodatkowo wzmacniają efekt 
wizualny.

Roleta została stworzona do pracy 
w ciężkich warunkach zewnętrznych, 
ale jej charakterystyka pozwala 
z powodzeniem montować ją również 

W ŚRODKU LUB

we wnętrzach budynków.

NA ZEWNĄTRZ

Nie musisz się do niego ograniczać. 
Elastyczność wynikająca z użycia prowadnic
linkowych pozwala na pracę rolety nawet 

PION JEST 

pod kątem 45°.

DOBRY ALE...

NIC DODAĆ, NIC UJĄĆ!



SCREENER GUIDES



SKUTECZNOŚĆ W PROSTEJ FORMIE

PŁYNNOŚĆ DZIAŁANIA

Rolki przesuwające tkaninę ekranową 
w prowadnicach, umożliwiają jej płynny 
ruch w płaszczyźnie pionowej przy 
jednoczesnym zachowaniu idealnego 

SCREENER GUIDES to sprawdzone i cieszące się uznaniem 

napięcia powierzchni osłony.

rozwiązanie. Wysoka niezawodność i kultura pracy są zasługą rolek 
prowadzących tkaninę wewnątrz aluminiowych profili.



MARKIZOLETA



SZTUKA KOMPROMISU

MARKIZOLETA to produkt oparty na sprawdzonym rozwiązaniu 
systemu SCREENER SQ 110 w połączeniu z doskonałą 
funkcjonalnością markizy okiennej.

Nowoczesny design kwadratowej kasety jest idealnym 
rozwiązaniem dla budynków komercyjnych i mieszkalnych, oferując 
wyjątkową wartość estetyczną i praktyczną.

GŁADKIE PROWADZENIE
Zupełnie nowy system prowadzenia 
zaprojektowany specjalnie do  zaspokojenia 
Twoich potrzeb. Doskonały design połączony 
z inżynierią na najwyższym poziomie.



MARKIZA OKIENNA



KLASYCZNE ROZWIĄZANIE

MARKIZA OKIENNA to idealne rozwiązanie dla prywatnych 
mieszkań, restauracji lub sklepów. Nie tylko służy jako dekoracja, 
ale przede wszystkim ma chronić przed nadmiernym  
nasłonecznieniem. Dobrze zaprojektowany ręczny lub 
elektryczny mechanizm ułatwia obsługę systemu.

RAMIONA SILNIEJSZE NIŻ 
KIEDYKOLWIEK
Specjalnie zaprojektowane profile 
aluminiowe i system mocowania. 
Dedykowana konstrukcja składanych ramion 
jest gwarancją utrzymania najwyższej 
wytrzymałości nawet w ekstremalnych 
warunkach.



NORDIC LEGEND



LEGENDARNY DESIGN

Nordic Legend to markiza z pełną kasetą o prostej konstrukcji. Zaprojektowana tak 
aby  elementy mocujące i śruby były całkowicie ukryte. Mimo niewielkich rozmiarów 
zapewnia wystarczającą projekcję tak aby zapewnić ochronę dużych powierzchni 
prze promieniami słonecznymi.  

KASETA SAMONOŚNA

Unikalnie zaprojektowana pełna kaseta 
stanowiąca korpus markizy, oraz 
jednocześnie mocowanie dla uchwytów 
ramion. Dzięki temu nie ma potrzeby 
stosowania belki nośnej.



NORDIC DESIGN



 SZYK I ELEGANCJA

belka półokrągła

budynku. Wysoka funkcjonalność, łatwość użycia i montażu oraz zgrabny design to tylko 
niektóre atuty tej markizy.

PRECYZJA
Staranność wykonania przegubów, 
z zastosowaniem w konstrukcji 
ramion łańcucha  Fleyer’a gwarantuje 
niezawodne działanie. Dodatkowo 
zapewniamy, że tkanina jest napinana 
równomiernie, dzięki użyciu
specjalnych mechanizmów. 

Nordic Design jest elegancką markizą z kasetą, która doskonale prezentuje się na fasadzie 



NORDIC SQ



MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

ZAKRYTA LUB NIE

Nordic SQ to nowa markiza bezkasetowa. Minimalistyczny design 
i charakterystyczna półokrągła belka przednia pasują do każdego 
otoczenia i doskonale komponują się z dedykowanym daszkiem 
markizy.
Dzięki prostej, przemyślanej  i solidnej konstrukcji Nordic SQ może 
być stosowany zarówno w budownictwie jednorodzinnym,
jak i użyteczności publicznej.

Nordic SQ może być wyposażony 
w dodatkowy daszek chroniący go przed 
wpływem warunków atmosferycznych



GŁÓWNE CECHY



SZTUKA PROSTOTY

UŻYTKOWANIA
IDEALNE 
DOPASOWANIE 
KOLORÓWWybierz najlepszą, odpowiadającą 

Twoim potrzebom metodę auto-
matycznego sterowania. Ciesz 
się dodatkowymi rozwiązaniami: 
czujnikami słońca i wiatru oraz moż-
liwością ustawiania kąta pochylenia 
markizy, by sterować nią według 
bieżących potrzeb.

Intensywna zieleń czy stonowana 
szarość - wybierz idealną tkaninę 
markizową by dopasować ją do 
architektury budynku albo sprawić, 
by dzięki markizie elewacja budziła 
zainteresowanie i wyróżniała się na 

R-PITCH

R-pitch to dodatkowa opcja w modelu markiz 
Nordic SQ, które znacznie ułatwia ustawianie 
markizy pod wybranym kątem nachylenia. 
Sterowanie jest ręczne, przy użyciu korby.

Vario volant to rozwijana falbana, która jest 
dyskretnie ukryta w profi lu czołowym markizy. 
Doskonale sprawdza się do osłony przed nisko 
zachodzącym słońcem. Zapewnia prywatność 
i komfort. 

W procesie produkcji stosujemy wyłącznie 
metodę klejenia na gorąco z zastosowaniem 
najwyższej jakości kleju reaktywnego na bazie 
PUR. Jest to nowoczesna technika łączenia tkanin 

TERMICZNIE 

markizowych.

KLEJENIE TKANIN

WYGODA 

VARIO VOLANT

tle otoczenia.



PERGOLITE



MISTRZ FUNKCJONALNOŚCI

Stabilna konstrukcja z wieloma wariantami montażu to idealne 
rozwiązanie  dla restauracji, kawiarni, jak również domów 
jednorodzinnych. 

STABILNOŚĆ
Staranność doboru komponentów 
i współpraca z najlepszymi 
dostawcami zapewnia wysoką jakość 
wykonania i niezwykle stabilną 
konstrukcję. 

Pergolite ochroni  taras przed nadmiernym nasłonecznieniem, 



PERGOLITE



MISTRZ FUNKCJONALNOŚCI

UŻYTKOWANIA
Upał już nie zaskoczy gości 
Twojej restauracji czy rodziny przy 
weekendowym grillu. Możesz 
się cieszyć z dodatkowego miejsca 
wokół Twojego domu, chronionego 
przed słońcem i wiatrem.

W procesie produkcji stosujemy wyłącznie 
metodę klejenia na gorąco z zastosowaniem 
najwyższej jakości kleju reaktywnego na bazie 
PUR. Jest to nowoczesna technika łączenia 
akrylowych tkanin markizowych.

KLEJENIE TKANIN
KOMFORT TERMICZNIE 



SCREENER HORIZON



WYTRZYMAŁOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ

Solidna i elegancka przesłona okienna przeznaczona do montażu 
na zewnątrz, na werandach i innych dużych przeszkleniach 
poziomych lub pionowych.

PRECYZJA
SCREENER

Veranda posiada specjalnie 
zaprojektowany system 
napinania poszycia
gwarantujący stałe naprężenie 
materiału w dowolnej pozycji. 

SCREENER

System Veranda gwarantuje 
odpowiednią cyrkulację powietrza 
i optymalną ochronę przeciwsło-
neczną, przez co zmniejsza efekt 
przegrzania pomieszczeń 
do minimum.

WYGODA



DEFINIUJE NAS TO CO I JAK TWORZYMY.

BEZKOMPROMISOWOŚĆ JEST NAJLEPIEJ

OPISUJĄCYM TO SŁOWEM.



Firma Nerli wchodzi w skład norweskiej grupy z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży osłon 
przeciwsłonecznych. Ta wiedza w rękach doświadczonego zespołu projektantów jest fundamentem 
dla ulepszeń i rozbudowy systemu produktów Nerli. Wszystko z uwzględnieniem zróżnicowanych 
potrzeb klientów oraz warunków, którym nasze rozwiązania będą stawiać czoła przez wiele lat.

Udaje się to osiągnąć dzięki rozwiniętym procesom produkcji, mechanizmom kontroli jakości 
oraz pracownikom, którzy z najlepszej jakości komponentów składają to, co dumnie reprezentuje 
nas na elewacjach fi rm, instytucji i domów na całym świecie.

Nawet najmniejszy detal ma znaczenie. Właśnie dlatego do systemów oferowanych przez 
fi rmę Nerli dobieramy tylko najlepsze podzespoły renomowanych producentów.

DODATKI, JAK DOBRZE DOBRANY KRAWAT

TECHNOLOGIA POD KONTROLĄ

Dbamy o to, aby każdy z procesów technologicznych 
odbywał się w zgodzie z obowiązującymi normami 
ochrony środowiska, a gotowy produkt poprzez swoją 
specyfikację przyczyniał się do zmniejszenia zużycia 
energii.

POTWIERDZONA JAKOŚĆ

O poziomie procesów produkcyjnych 
i produktu końcowego świadczy wdrożona 
przez nas norma ISO 9001.

®



Production plant:
Koscierzyce 130

49-314 Pisarzowice
Poland

Head Office:
NERLIGRUPPEN AS

Haavard Martinsens vei  19A 
0978 Oslo

Norway


