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O odpowiedź na pytanie zadane w temacie artykułu poprosiliśmy Pracownię Home&Home, 

ekspertów od dekoracji okien. Zapraszamy do lektury. 

Tak, tak, zasłony sterowane pilotem to rozwiązanie, które spotyka się z coraz większym 
zainteresowaniem i to nie tylko we wnętrzach hotelowych, salach konferencyjnych 
muzealnych i teatrach. Dziś karnisze elektryczne coraz częściej montowane są w prywatnych 
domach i mieszkaniach. I nic dziwnego – to wygoda i bardzo duża funkcjonalność, zwłaszcza 
że w architekturze wnętrz ogromne przestrzenie szklane spotykane są coraz częściej – 

wystarczy wspomnieć o dwupoziomowych mieszkaniach, loftach, czy domach z szerokimi 
oknami tarasowymi. Tu wręcz konieczne wydaje się wykorzystanie karniszy czy szyn 

sterowanych elektrycznie. 

Jak wybrać karnisze elektryczne? 

Ze względu na to, że nie ma już typowych rozwiązań okiennych, większość 
producentów umożliwia wykonanie takiego produktu na wymiar. W związku z tym, że jest 
bardzo duży wybór rozwiązań technicznych, warto zarezerwować sobie trochę czasu na 
rozmowę ze sprzedawcą, aby wybrać optymalne do naszych potrzeb rozwiązanie. 
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Podczas spotkania należy przede wszystkim określić w jaki sposób chcemy korzystać z 
elektrycznego systemu, należy więc odpowiedzieć sobie na kilka pytań: 

1. Czy chcemy sterować pilotem, czy włącznikiem w ścianie? 

2. Gdzie zasłona musi się docelowo przesunąć? Czy będziemy odsłaniać zasłony na 
jedną stronę, czy kurtynowo - na dwie strony. 

3. Jaki rodzaj tkaniny zostanie użyty (liczy się waga tkaniny)? 
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Choć zastosowanie karniszy wydaje się tematem, który możemy pozostawić na ostatni etap 
remontu czy budowy, to jednak należy wstępne ustalenia uzgodnić już podczas "brudnych 
prac". Od projektanta musimy uzyskać informację przede wszystkim 
dotyczącą umiejscowienia wypustów elektrycznych. Ważne, by dekorację okien powierzyć 
firmie zajmującej się kompleksowym wykonawstwem – czyli prócz doboru sprzętu, powinna 
ona zagwarantować fachowy montaż oraz zaprogramowanie systemu, nie mówiąc już o 
uszyciu dekoracji. 

Najważniejsze cechy systemu elektrycznych karniszy 

Należy zwrócić uwagę na istotne szczegóły, które mają zasadniczy wpływ na 
komfort użytkowania takiego karnisza. Idealny system powinien posiadać następujące cechy: 

1. Cicha praca napędu. 

2. Niewidoczne na pierwszy rzut oka umiejscowienie napędu (silnika). 
3. Wysoka wartość udźwigu, dzięki temu można zawiesić zasłony z ciężkich materiałów. 

4. Tak zwany miękki start i stop – zapobiega bujaniu się zasłon przy starcie lub 
hamowaniu. 

5. Kilka poziomów prędkości przesuwu zasłony. 

6. Możliwość sterowania ręcznego przy braku zasilania. 

7. Funkcja "Touch motion" użyteczna zarówno w domach jak i w hotelach, czyli zasłona 
automatycznie przesuwa się przy pociągnięciu tkaniny 

możliwość gięcia szyn (czasem musimy karnisz wygiąć i dopasować do nietypowej 
przestrzeni. 
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Systemy sterowania elektrycznego są w tej chwili dostosowywane właściwie do każdego 
rodzaju wnętrza a także do różnorodnych dekoracji tkaninowych. 

Na rynku dostępne są modele w różnych typach. Dzięki temu można je dostosować niemal 
do każdego stylu wnętrza. Istnieją karnisze nowoczesne, karnisze klasyczne, czy retro. 

Dostępne są w wielu kolorach i wzorach - można kupić zarówno karnisz biały, kolorowy, 
przyozdobiony malowidłami, czy nawet ozdobiony kryształami Swarovskiego. 

Ostatnio architekci coraz częściej wprowadzają nad karniszem oświetlenie ledowe – taka 

"gra świateł", przepięknie ożywia wnętrze. Mimo, że karnisz elektryczny podnosi koszt 

dekoracji okien, nie należy oszczędzać na jakości. Aby dobrze funkcjonował przez wiele lat, 
należy wybrać wysokiej klasy model, pamiętając przy tym by nie był zbyt skomplikowany w 
codziennej obsłudze. 
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