
Decorațiuni interioare și exterioare pentru ferestre
Protecție solară, fonică, termică și antifurt pentru locuințe și birouri.
Relaxare și intimitate în locuința dumneavoastră.

Jaluzele, Storuri, Perdele, Draperii, Falduri, Rulouri.

ASTCOM



Către clienţii noştri
5 paşi simpli pentru ferestre
decorate cu stil şi inspiraţie
Un expert ASTCOM vă însoţeşte pe parcursul fiecărei etape, fiind
alături de dumneavoastră, gata să vă ofere cele mai potrivite sugestii.

Pasul 1
În cazul în care doriţi să aflaţi mai multe detalii despre
oferta noastră vă puteţi programa la o întâlnire.
Sunaţi la 021 315 17 86 pentru a programa o întâlnire cu
unul din experţii ASTCOM. În urma programării, acesta
vă va face o vizită la domiciliu. 

Pasul 2
În timpul vizitei, experții noștri vă vor prezenta toată
gama de produse solicitate de dumneavoastră și vă vor
explica felul în care acestea funcționează.
De asemenea, împreună cu expertul nostru puteți alege
culoarea și stilul care se potrivesc cel mai bine casei
dumneavoastră.

Pasul 3
În urma stabilirii tipului de produs dorit, experții noștri vă
pot face gratuit măsurătorile direct, la locul de montare
și vă pot oferi cotațiile de preț corespunzătoare 
acestora. Fără să implice nici un fel de obligație pentru
dumneavoastră, puteți sau nu comanda produsele
necesare amenajării. Comanda fermă implică semnarea
unui contract între experții noștri și dumneavoastră,
beneficiarul.

Pasul 4
Din acest moment, dumneavoastră vă angajați să plătiți un avans,
restul plății făcându-se după ce experții ASTCOM vă vor monta 
produsele comandate.
Tot acum, împreună cu experții noștri puteți stabili ziua și timpul 
alocat montării produselor.

Pasul 5
Pe parcursul următoarei întâlniri experții noștri vor
monta produsele exact în locul cerut de
dumneavoastră și se vor asigura că sunteți pe deplin
mulțumit.
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Suntem prezenți pe piața de profil din anul 1995.
Producția noastră s-a concentrat pe componente
de materie primă de cea mai bună calitate.
Colaborăm cu furnizori de prestigiu din belgia,
grecia și Spania.
toate produsele noastre sunt special concepute
pentru a spori confortul din spațiul de locuit sau
de lucru al fiecăruia dintre dumneavoastră.
Produsele noastre oferă următoarele beneficii:

v Decorează cu stil interioarele moderne 
dar și clasice

v oferă confort, relaxare și atmosfera dorită
v oferă protecție solara
v Sunt bune izolatoare termice
v oferă protecție antifurt
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Jaluzele Verticale

Personalizarea Confortului



Jaluzelele ASTCOM reprezintă cel mai
practic și mai răspândit sistem 
de decorare a ferestrei. Simplu de utilizat,
jaluzelele sunt produse ideale pentru 
filtrarea sau stoparea accesului luminii în
încăpere, creând o ambianță plăcută 
în interiorul spațiului de lucru.

Jaluzelele verticale sunt produse 
de interior, care protejează încăperea 
împotriva radiațiilor solare. Creează o
ambianță plăcută în interiorul încăperii și
pot realiza, după dorință, o iluminare
difuză sau totală, în funcție de unghiul de
inclinare al lamelor sau de gradul de
strângere al acestora.

Într-o varietate de peste 1000 de modele,
de la translucid la opac, jaluzelele 
verticale oferă intimitate și protejează 
mobilierul de razele soarelui.
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Jaluzele Orizontale

Personalizarea Confortului6
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Jaluzelele din lemn reprezintă o alegere
elegantă, care păstrează aspectul natural
al interiorului. asortate cu piesele de 
mobilier, acestea devin elemente 
decorative care pun în valoare întregul
ambient.

În nuanțe ce se pot asorta culorii mobilei,
jaluzelele orizontale din lemn pot fi
folosite atât pentru decorarea ferestrelor
din orice încăpere cât și ca piesă de 
mobilier pentru separarea a două încăperi.
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Rolete

Decor si protectie
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tehnicile cele mai avansate și ultimele
tendințe în decorațiunile interioare
recomandă roletele ca alternativă ideală la
clasicele perdele și jaluzele. aspectul
compact, spațiul redus pe care îl ocupă
din încăpere, gama variată de culori și
posibilitatea de asortare cu mobilierul, fac
din rolete un produs de top, preferat de o
bună parte din clienții noștri, deschiși la
nou și inovație.

terminații 
pentru rolete



Combinând rafinamentul
draperiilor cu simplitatea
jaluzelelor, faldurile au un
aspect impresionant,
oferindu-vă căldură,
intimitate și protecție solară.
Sunt realizate dintr-o gamă
variată de materiale textile
de foarte bună calitate și au
diverse modele imprimate.

Se pot combina cu perdele
sau draperii, dând un aspect
elegant încăperilor.

10

Falduri

Eleganta si rafinament
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Disponibile în peste 30 de culori tari sau
pastelate și având un coeficient ridicat 
de umbrire și de filtrare a radiațiilor 
ultraviolete, materialele din colecția
Screen reprezintă soluția estetică cea mai
potrivită interioarelor moderne și oferind
ambianțe calme și 
relaxante de lucru.

Special concepute pentru
sistemele de rolete,
aceste materiale, 
compuse din 34% fibră de
sticlă și 66 %PvC și având
proprietăți termoizolante
ridicate, nu permit reflexia
luminii în monitoare, 
contribuind la creșterea
nivelului de confort din
spațiul de lucru și la o 
utilizare mai rațională a
resurselor de energie ale
clădirilor de birouri și
complexelor comerciale.
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Plisee

Eleganta si rafinament
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Plisee  Duette – unicitate

Protectie solare de interior Duette isi
asuma o functie izolatoare in fata ferestrei
pe care o utilizeaza, independent de an-
otimp sau de temperature exterioara, in
favoarea spatiului de locuit. Catalogul de
plisee prezinta peste 300 de tipuri de stofe
si imprimeuri in diverse game cromatice
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Paneluri Japoneze

O alegere sofisticata
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ușor de instalat și de utilizat, 
oferind intimitate și control al luminii, 
panelurile oferă o soluție excelentă pentru
înlocuirea ușilor de terase sau pentru 
separarea a două încăperi.

Disponibile într-o gamă variată de 
materiale textile translucide, semiopace
sau opace, panelurile sunt, de asemenea,
ideale pentru decorarea ferestrelor de 
dimensiuni mari, fiind ușor de manevrat și
oferind încăperii o imagine elegantă.
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Perdele si draperii

Complementaritate 
si personalitate
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ASTCOM vă pune la dispoziție un set de
soluții pentru decorarea ferestrelor.

Perdelele și draperiile reprezintă ultimul
pas care desăvârșește decorarea completă
a ferestrelor casei dumneavoastră.

Într-o varietate impresionantă de stiluri,
texturi și culori, perdelele dau 
personalitatea dorită casei tale, iar
draperiile sunt micile bijuterii care 
definesc stilul și eleganța.
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Rulouri exterioare

Mai multă protectie
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Rulourile exterioare ASTCOM permit
economisirea a 40% din cheltuielile pentru
energie. În plus, vă protejează împotriva
hoților, evită pagubele ce ar putea fi 
produse de furtuni sau vânturi puternice.
Rulourile  exterioare vă asigură o noapte
lipsită de zgomot. Rulourile pot fi montate
odată cu tâmplăria (rulouri suprapuse) sau
după aplicarea tâmplăriei (rulouri 
aplicate).

variante de acționare: manuală 
(cu panglică, șnur, manivelă și
arc) și automată (cu
întrerupător aplicat sau 
îngropat, cu telecomandă, 
cu întrerupător cu cheie).
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Copertine cu brate retractrabile

Răcoarea zilelor toride
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Parasolarele oferite de ASTCOM sunt gân-
dite pentru a proteja din exterior obiectele
de mobilier și de a vă oferi o atmosferă de
vacanță și relaxare.

Folosite să aducă răcoarea pe veranda
casei dumneavoastră, ele pot fi montate
chiar și în balconul apartamentului. De
asemenea, se pot monta chiar și în
grădină, fiind ideale pentru petrecerile în
aer liber, în serile de vară.
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Copertine pereti verticali

Răcoarea zilelor toride
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Copertina pereți verticali

Sistem aspectuos , discret și funcțional cu
posibilitatea de utilizare a unei folii 
transparente din plastic de 0,8 mm, 
ca mijloc de acoperire
rezistent la ploaie,
zăpadă, vânt.

ideal pentru orice spațiu
exterior sau semi-deschis
(foisoare de grădină,
terase, balcoane).

Se poate folosi și în 
varianta încasetată, cu
piesele de fixare rulou
montate în casetă.

acționare normală cu
mecanism cu manivelă
sau motor cu control al
tracțiunii.
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Pergola

Copertina celor patru 
anotimpuri
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este o copertină retractabilă cu un sistem
de deschidere / închidere rapid cu o
protecție foarte ridicată împotriva 
capriciilor vremii, de aici și denumirea 
de copertina celor patru anotimpuri.

Poate fi montată în combinație cu casetele
de plastic transparent , închizând terasa în
totalitate pe timp de iarnă.

Suprafața maximă acoperită este de 15 m
lungime cu o deschidere de 7 m dintr-o
singură bucată.



Rolete Zebra
Intimitate în casa ta

Controlează 
confortabil 
intensitatea luminii,
fără a fi necesară 
ridicarea roletei
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SHoW-RooM buȘteni
bd. libertății nr. 110

Jud. Prahova

Mobil:+40(0)731832450

www.astcom.ro
astcom.95@gmail.com
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