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Styl, to je  

     harmonie  
    krásných věcí.



Čistá estetika 

Filozofii firmy LEHA lze popsat několika
málo slovy: Design, kvalita a inovace. 

S námi zažijete stále nové změny perspektivy. Naše výrobky 
proměňují místnosti v oázy klidu a pohody a jsou víc než jen 
ochrana proti chladu nebo horku. 

Žijeme ve světě individualistů, proto má firma LEHA řešení 
na míru pro každou situaci bydlení. Velká rozmanitost našich 
kolekcí látek nabízí spoustu možností výběru. 

Náš moderní design podtrhuje důležité aspekty architektury 
a staví nábytek do správného světla. Ať už preferujete jasný, 
zdrženlivý nebo spíš romanticky hravý styl bydlení, výrobky 
LEHA se vždy přizpůsobí Vašim přáním a představám.

Důležitou součástí naší firemní kultury jsou lidé, kteří u nás 
pracují a uskutečňují své myšlenky. Zaměstnanci firmy LEHA 
svou ruční prací garantují kvalitu a funkčnost.

Vychutnejte si průhledy, náhledy a výhledy spolu s LEHA.



Univerzální talent, pokud jde o ochranu před sluncem, jehož nezastaví žádný tvar okna. 
Ať už trojúhelník, lichoběžník nebo jiné tvary oken – Plisé přijme jakoukoliv architektonickou 
výzvu. 
A to ve 400 barvách a kvalitách látek od transparentní až po neprůhlednou!

_ Možnost praní, snadná montáž i demontáž přímo do zasklívací lišty okna
_ Možnost atypických tvarů (3-, 5-, 6-úhelník, šikmá okna, čtvrt-, půlkruh a kruh, lichoběžník)
_ Šňůra, ovládání madlem, pohon klikou, ovládání řetízkem nebo elektrickým pohonem
_ Volitelné designové madlo

PliséPlisé
Plisé

  Adaptabilní.
           Decentní. 
         Dekorativní. 





Dvakrát lepší účinek – Duette®. A to hned ve dvou ohledech. 
Díky vzduchovým komorám mezi pruhy látky se zvyšuje jak izolační schopnost 
tak i filtrace světla! Z oslnivého denního světla se rázem stává příjemné,
měkké pokojové světlo.

_ Možnost atypických tvarů (3-, 5-, 6-úhelník, šikmá okna, čtvrt-, půlkruh a kruh)
_ 165 různých vzorů látek, možnost praní, snadná montáž a demontáž
_ Možnost montáže přímo do zasklívací lišty okna
_ Vhodné pro běžná okna, velká střešní okna i atypická okna a také zimní zahrady a 
 prosklená průčelí
_ Šňůra, ovládání madlem, pohon klikou, ovládání řetízkem nebo elektrickým pohonem
_ Volitelné designové madlo
_ Bez viditelných otvorů pro šňůrky

Elegantní. 
 Integrující. 
Ušlechtilé.

Duette®Duette®

Duette®





Duette®Duette®

Duette®

Duette® – příjemné klima po celý rok 

Duette® – chytrá odpověď na stoupající ceny energií

Většina oken vykazuje z pohledu energie a techniky značné slabiny, Duette® je ale 
již dnes dokáže velmi účinně korigovat. Unikátní klimatická zóna u okna působí jako 
přirozený vzduchový polštář. Chrání před horkem a izoluje od chladu. 
Duette® proto dostává nejvyšší ocenění od Fraunhoferova institutu, který jeho 
účinnost prokazatelně testoval.
_ až o 49 % menší tepelná ztrát u okna
_ ušetří až 12 % topné energie
_ mnohonásobně silnější ochrana proti agresivnímu slunečnímu záření
_ příjemná a útulná ochrana proti slunci i zvědavým pohledům ve špičkové kvalitě

Duette® blokuje sluneční teplo

V době, kdy venku panují letní vedra, si díky Duette® zachováte chladnou hla-
vu. O to se stará klimatická zóna se svým vzduchovým polštářem. Prokazatelně 
mnohonásobně chrání před agresivním slunečním zářením a snižuje absorpci tepla 
u oken až o 78 %.
Zároveň Duette® chrání před slunečním světlem a škodlivými UV-paprsky – aniž 
by propouštělo třeba jen nepatrnými otvůrky. Šnůry a technické komponenty totiž 
probíhají vnitřkem, ne skrze látku.
_ příjemná a útulná ochrana proti slunci, horku i zvědavým pohledům ve 
 špičkové kvalitě
_ v létě až o 78 % nižší absorpce tepla u oken
_ mnohonásobná ochrana před agresivním slunečním zářením

Duette® tlumí hluk v místnosti

Negativní dopady na akustiku místnosti v důsledku silnější ozvěny se často od-
halí až dodatečně. Hlukově tlumicí vlastnosti Duette®, které testoval a potvrdil 
Frauenhoferův institut, dokážou výrazně přispět k vyřešení tohoto problému. Při 
velkoplošném nasazení ochrany proti slunci a zvědavým pohledům se ozvěna v 
místnosti díky Duette® citelně a měřitelně zmenší. Použitím Duette® tak lze v mnoha 
případech dostat ozvěnu do optimálního rozmezí.
Na rozdíl od běžných akustických opatření lze Duette® perfektně namontovat i 
dodatečně.
Duette® je tak ideální pro použití v kancelářích, 
zasedacích místnostech i obytných prostorách.

Testováno Frauenhoferovým IBP, zk.-č.: IBP-zpráva S 10349

Nová kalkulačka úspory energií Duette® 
Přesvědčte se, že šetřit energii s Duette® je nejen krásné, ale i efektivní.Po zadání šesti základních rámcových údajů se vypočítá situace konkrétního okna a potenciál úspory s ochranou  proti slunci Duette®. Vyzkoušejte si novou kalkulačku úspory energií Duette® nejlépe hned na adrese 

www.duette.de/
energiesparrechner/ nebo přenosnou verzi načtením QR-kódu.



Foto: RIKA

Duette® ušetří topné energie

Duette® blokuje sluneční teplo

Duette® tlumí hluk v místnosti



Dřevěné žaluzieDřevěné žaluzie
Dřevěné žaluzie
Přirozený dopad světla par excellence. Ušlechtilé druhy dřeva podporují pocit  
bydlení v sepjetí s přírodou a ponoří místnosti do zvláštního teplého světla.

_ Plynulá regulace světla v 50 různých barvách a strukturách dřeva
_ Robustní, bezúdržbové a stíratelné na vlhko
_ Použitelné k rozdělení prostoru jako opticky zajímavý prvek
_ Se šňůrou, pohonem klikou nebo elektrickým pohonem
_ Šířka lamel 35 mm, 50 mm nebo 68 mm
_ Možnost nehořlavého provedení
_ Novou kolekci doplňuje klavírní lak a bambus

 Markantní. 
    Exotické. 
Přirozené.





Pokoj s výhledem. Vidět svět jako přes hedvábný papír. Zapomenout na stres a 
ponořit se do jemného světla. Užívat si života od tlumeného výhledu ven až po 
chráněné soukromí uvnitř.

_ Lze dodat ve 30 odstínech
_ Módní alternativa ke klasické dlouhé zácloně
_ Plynulá regulace světla a ochrany proti zvědavým pohledům
_ Se šňůrou nebo elektrickým pohonem

SilhouetteSilhouette
Silhouette

Nadčasové.
  Nostalgické. 
      Jemné. 





Tradiční. Klasické. Moderní.

Klasik každým coulem. Aktuálně jako nikdy předtím uchvacují trvanlivé hliníkové 
žaluzie svou životností a plynulou regulací světla.

_ 220 různých barev
_ Prostorově nenáročná montáž přímo do zasklívací lišty okna
_ Pro šikmá, běžná i střešní okna
_ Mnoho variant ovládání od šňůry, řetízku a madla až po elektrický pohon
_ Robustní a bezúdržbové, omyvatelné

ŽaluzieŽaluzie
Žaluzie

 Tradiční. 
  Klasické. 
      Moderní. 





Vertikální žaluzieVertikální žaluzie
Vertikální žaluzie
Archetyp pro minimalisty. Zdrženlivá řeč tvarů zvýrazňuje vertikálu a dává místnostem objem. 
Nadčasově solidní stabilita se spojuje s puristickou elegancí.

_ Plynulá regulace světla díky nastavitelným lamelám
_ Výběr z 380 dezénů v různých barvách, vzorech a kvalitách látky
_ Ideální stínění pro velké prosklené plochy a také zahnutá provedení pro místnosti 
 atypických tvarů
_ Většinou strojově pratelné
_ Dodávaná šířka lamel 63 / 70 / 89 / 127 a nově také 250 mm
_ Vertikální lamely z vláken

Suverénní.
    Velkorysé. 
       Důsledné.





Chameleón v oblasti ochrany před sluncem se řídí duchem minimalismu. Redukované, 
lehké a s jasnými liniemi se rolety barevně i výběrem látek optimálně přizpůsobí jakékoliv 
prostorové situaci. Jasný tvar se potkává s mnohostrannou funkčností.

_ Výběr z ca. 490 různých látek a japonského papíru
_ Robustní, s povrchovou úpravou a otíratelné vlhkým hadříkem
_ S pružinou a šňůrou uprostřed, elektrickým pohonem nebo s bočním ovládacím řetízkem
_ Volitelně s designovou dolní lištou
_ Roleta Nano: bez šroubů a vrtání

RoletyRolety
Rolety

Snadno 
 ovladatelné.
   Variabilní. 
  Šité na míru.





Římské roletyŘímské rolety
Římské rolety
Funkční souhra materiálu a technologie. Stylové prostředí a nezaměnitelný vzhled. 
Individuálně vybrané látky, ručně šité na míru v ateliéru LEHA, dovolují zcela individuální  
úpravu místnosti.

_ Nejrůznější varianty šití: Volány, třásně, lemování …
_ Zpracování veškerých látek podle výběru
_ Systém ISI Click: K čištění lze látku naprosto snadno sundat
_ Pro šikmá, běžná a střešní okna, také v zahnutém provedení
_ 15 různých modelů řasení

Reprezentativní.
        Noblesní. 
          Estetické.





Individuální. 
   Expresivní. 
Mimořádné.

Dvě v jednom. Perfektní symbióza rolety a žaluzie. Střídavě neprůhledné 
a transparentní tkané pruhy umožňují plynulou regulaci světla s příjemně 
měkkým světlem v místnosti.

_ Ideální ochrana proti zvědavým pohledům pro koupelny 
 (vhodné do vlhkých prostor)
_ S řetízkem nebo elektrickým pohonem
_ Lze dodat ve 30 odstínech
_ Lze dodat s kazetou nebo bez

TwinrolloTwinrollo
Twinrollo





Filozofie bydlení Dálného východu přímo na vlastní kůži. Papír Washi, vzácný, ručně 
vyráběný rýžový papír ve 22 barvách a druzích zve k nové lehkosti bydlení.
Redukce na maximum.

_ Ideálně použitelný jako prvek na rozdělení prostoru
_ Ochranná laminace na obou stranách
_ Vhodný pro běžná i velká okna a také prosklená průčelí
_ Lze dodat jako rolovací panel (roleta) a posuvný panel Japan (panelová stěna)
_ Robustní, bezúdržbový, omyvatelný vodou

Design JapanDesign Japan
Design Japan

  Trendy. 
  Exkluzivní. 
Redukovaný.





Stálice ve středoevropských obývacích pokojích v proměnách doby. Z kulatých tyčí 
vytažených do popředí se vyvíjí ploché, hranaté tyče s vnitřními drážkami. 
Dřevo se mění na ušlechtilou ocel a hliník. LEHA je synonymem dekorace oken –  
tady a teď.

_ Montáž nosníků bez viditelných šroubů
_ Kulaté tyče s kroužky (průměr 8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 30 / 35 mm) 
 z nejrůznějších materiálů
_ Hranatá, plochá nebo kulatá vnitřní drážka s jezdci (průměr 16 / 20 / 25 / 30 mm) 
 z hliníku, ušlechtilé oceli, mosazi, železa a dřeva
_ Nově: Montáž na strop

Záclonové  tyčeZáclonové  tyče
Záclonové  tyče

Stylově jisté.
  Variabilní. 
       Krásné.





Garnýže Garnýže 
Garnýže 

    Prosté.
Jednoduché. 
   Exkvizitní. 

a hliníkové profilya hliníkové profily
a hliníkové profily

Prosté. Jednoduché. Exkvizitní.

Elegance pro lehké látky nebo odolnost navzdory těžkým závěsům: Záclonové  
profily z hliníku nebo dřeva odpovídají trendu doby. Prosté, elegantní a decentní  
svým vystupováním. Navíc díky ovládání posuvem, šňůrou nebo elektrickým  
pohonem dávají designu bydlení nové akcenty.

_ Vhodné i do ohybů: Arkýř, střešní šikmina, zaoblení
_ Záclonové profily z ušlechtilého dřeva: Možnost realizace speciálních přání, pokud  
 jde o povrchy nebo mořené odstíny
_ Hliníkové profily: Lze dodat jako bílé nebo přírodní eloxované i ve všech barvách RAL
_ Montáž: Na stěnu nebo strop, příp. integrované do stropu (profily pod omítku,   
 profily pro stropní podhledy) nebo zavěšené nosné profily pro koupelny a kabiny





Panelové stěnyPanelové stěny
Panelové stěny
Jasné tvary. Decentní funkčnost. Klasický závěs v novém podání. Méně je často více. #
Panely s individuální možností konfigurace ve všech velikostech a 230 módních vzorech látek  
uchvacují svým exkluzivním prostorovým účinkem.

_ Zvláště vhodné pro velká okna a prosklená průčelí
_ S ovládací tyčí, šňůrou nebo elektrickým pohonem
_ Ideální na rozdělení prostoru a velké prosklené plochy
_ Otíratelné vlhkým hadrem
_ Profily panelových stěn F1 Design

 Inovativní.
Všestranné.
    Stylové.





Elektrický pohon: Ať už se při zkrášlování místnosti rozhodnete pro žaluzie, rolety, Twinroll, 
Plisé, Duette, vertikální žaluzie, panelové stěny, římskou roletu nebo závěs... Firma LEHA Vám k 
nim díky Somfy nabídne vždy optimální pohon. Kombinací řízení Somfy vzniká široká nabídka  
komfortních a snadno ovladatelných řešení, která splní veškerá Vaše přání.

V případě klasického závěsu nabízí firma LEHA nový pohon s funkcí Touch-Motion „Elektrické 
ovládání závěsu Drive“: Stačí jednoduše zatáhnout za závěs a ten se automaticky otevře 
nebo zavře.  

LiteRise®: To je nová varianta ovládání pro Duette® & Plisé: 
Snadné ruční posouvání dolní lišty. 
Samosvorné v jakékoliv výšce – Duette® nebo Plisé stačí jednoduše pustit. 
Zůstane stát přesně tam, kde si přejete.

  Komfortní. 
Jednoduché. 
      Pohodlné.

Komfortní ovládáníKomfortní ovládání
Komfortní ovládání
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