
Folie okienne dekoracyjne / 
Folie funkcjonalne



Chcesz uchronić się przed wścibskimi spojrzeniami 
sąsiadów i jednocześnie sprawić, by Twoje okna wyglądały 
nietuzinkowo? W takim razie właściwym rozwiązaniem 
będą folie okienne d-c-fix®. Świetne wzornictwo łączy się 
tutaj z elegancką ochroną prywatności.

DEKORACJA 
I OCHRONA 
PRYWATNOŚCI



Uwielbiasz swoje mieszkanie, ale w miesiącach letnich 
masz wrażenie, że mieszkasz w saunie? W takim razie 
folia zacieniająca d-c-fix® może być korzystnym cenowo 
rozwiązaniem. Inne folie funkcjonalne d-c-fix również mogą 
zapewnić szybką pomoc w wielu sytuacjach. Na przykład 
folia lustrzana chroniąca prywatność jest świetnym spo-
sobem na eleganckie powstrzymanie ciekawych spojrzeń 
w głąb domu. Zapewnia ona prywatność bez zasłaniania 
widoku na zewnątrz.

FUNKCJONALNA 
OCHRONA





Przegląd różnych folii 

static Premium
Również folie okienne stanic PREMIUM firmy d-c-fix® 
zachwycają modnym wzornictwem i łączą dekoracyjność z 
ochroną prywatności. Dodatkowo chronią przed promieniowa-
niem UV. Cecha szczególna tej kolekcji: folie są grubsze i dlate-
go można je jeszcze łatwiej stosować. 

static
Statycznie przylegające folie na szkło d-c-fix® są również 
dostępne w wielu nowoczesnych wzorach. Łączą funkcję 
dekoracyjną z ochroną  prywatności, ale oferują również zalety 
funkcjonalne, takie jak ochrona przed promieniowaniem UV. 
Zastosowanie jest bardzo łatwe, ponieważ nie jest potrzebny 
klej.

transparent
Przezroczyste folie na szkło firmy d-c-fix® są dostępne w 
wielu wzorach; jednocześnie służą jako dekoracja i ochrona 
prywatności. Folie są samoprzylepne i nadają się do szerokiej 
gamy zastosowań wewnętrznych, np. do upiększenia okien 
kuchennych. 

Folie funkcjonalne
Jeśli najważniejszą rolę odgrywają aspekty funkcjonalne, takie 
jak ochrona przed wysoką temperaturą, folie funkcjonalne 
d-c-fix® stanowią atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ statycznie 
przylegające lub samoprzylepne folie funkcjonalne zapewniają 
ochronę przed wysoką temperaturą, odblaskami, stłuczeniem 
szkła, jak i ochronę prywatności. 

Folie okienne d-c-fix® są dostępne w wersji samoprzylepnej 
i statycznie przylegającej. Różnią się one właściwościami 
użytkowymi. Oto przegląd najważniejszych z nich:
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Dekoracyjna ochrona   

Samoprzylepne  

Statycznie przylegające   

Wielokrotnego użytku   

Ochrona przed  
promieniowaniem UV

  

Możliwość docinania    

 Dotyczy całego asortymentu        Dotyczy części asortymentu



Zastosowanie

Wskazówki i porady 
dotyczące zastosowania

2. Zmierz i przytnij 
folię

1. Zmierz okno, 
pomijając uszczelki

Więcej filmów na temat 
zastosowania znajdziesz 
na naszym kanale 
YouTube

Dzięki naszemu zestawowi 
do obróbki d-c-fix® i płynowi 
montażowemu d-c-fix® zastosowanie 
folii staje się dziecinnie proste!

Łatwe zastosowanie

6. Wyciśnij 
całkowicie wodę za 
pomocą rakla

5. Przyłóż folię do 
okna i odpowiednio 
ją ustaw

4. Całkowicie zdejmij 
papier spodni / folię 
spodnią

3. Obficie spryskaj 
okna płynem 
montażowym



Wprowadzanie dużych zmian prostymi środkami i przy niewielkim 
budżecie – to właśnie umożliwiają folie okienne d-c-fix®. Nie ma 
znaczenia, czy chcesz ozdobić powierzchnie szklane, czy chronić 
prywatność – statycznie przylegające i samoprzylepne folie na 
szkło d-c-fix® mogą pomóc i elegancko zablokować wścibskie 
spojrzenia, na przykład dzięki filigranowym wzorom lub efektowi 
matowego szkła. Jeśli przy projektowaniu okien najważniejsze są 
aspekty funkcjonalne, takie jak ochrona przed promieniami UV 
lub wysoką temperaturą, folie funkcjonalne firmy d-c-fix® będą 
najlepszym rozwiązaniem.

Ochrona prywatności w połączeniu z 
dekoracją

Łatwo i szybko:
Ściągnąć, nanieść, gotowe

Nieprzezroczyste, a jednocześnie 
przepuszczające światło

Atrakcyjna cenowo i wygodna alternatywa 
dla prawdziwego szkła mlecznego 
Nakładanie bez pomocy fachowców, którym 
trzeba zapłacić

Można stosować na dostępnych już 
powierzchniach szklanych
Nie jest konieczna wymiana szyb lub okien



dcfix

d-c-fix® is a brand of
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com

K392-6559
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Służymy inspiracją, a Ty dbasz o realizację! Masz setki kreatywnych 
pomysłów, ale nie masz konkretnego planu na kolejny projekt DIY? 
Na naszych kanałach społecznościowych, takich jak Instagram i 
Pinterest, a także na naszym blogu stale udostępniamy nowe 
instrukcje krok po kroku dotyczące prostych i wyrazistych 
domowych projektów do samodzielnego wykonania. Przeglądaj i 
udostępniaj swoje dzieła nam i całej społeczności, używając 
hashtagu #dcfix.

Pozwól się zainspirować


