Rullgardin Small används till små och
medelstora fönster som gardin, men
skapar samtidigt rätt ljusbalans i ditt
hem. Textilerna finns från tunna
transarenta till fördunkland, men även
högreflekterande för bättre värme- och
ljusreducering.

Finns i fyra olika grundutföranden – med metallhållare
som standard eller montagelist alternativt kassett som
tillval. Det finns även olika styrningsalternativ – manuell
eller fjärrstyrd. Rullgardinen är en inredningslösning som
används till insynsskydd, fördunkling, mörkläggning,
dekoration eller som skydd mot värme och kallras vid
glasytor. Helt unik design och funktion!

Rullgardin Small

Standard

Montagelist

KEDJA
FJÄDER

MODELLER

Standard och montagelist finns i vitt, grått och
svart. Semikassett finns i vitt, naturanodiserad
aluminium och svart. Helkassett finns i vitt
och naturanodiserad aluminium. Välj mellan
standard, montagelist och kassett samt olika
underlistalternativ.

Semikassett

MOTOR

RADIO

Helkassett

TYGKOLLEKTION
+ Funktionskvalitéer

AUTO

VM= Vävmått

Sidodrag

Min 30 cm

Max 240 cm

Max 275 cm

Maxyta 6,5 kvm

VM:+3,4cm

Motor

Min 45 cm

Max 240 cm

Max 275 cm

Maxyta 6,5 kvm

VM:+3,4cm

Fjäder

Min 52 cm

Max 200 cm

Max 175 cm

Maxyta 3,5 kvm

VM: UR +3,4cm ÖR +4,0cm

Serie sidodrag/motor

Max 2 delar, totalt 4,8 m

Maxyta 11 kvm

Kassett: max 2 delar, totalt 4,8 m

STYRNING

74 mm
71 mm

Regleras med sidodrag, fjäder eller motor med
tillhörande fjärrkontroll. Virestyrning som tillval.

MONTERING

Standard

Semikassett

Monteras på vägg, i tak eller i nisch.

VÄV

Ett av branschens bredaste sortiment.
Färgbeständiga och krympfria.
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SKRÄDDARSYTT

Ø

60

mm

78 mm

65 mm
x
ma

Kostnadsfri rådgivning. Vi mäter dina fönster och
skräddarsyr din beställning efter dina önskemål.

Ø

57

mm

72 mm

KVALITÉ

Lång livscykel. Alla detaljer kan ersättas.
För barns säkerhet medföljer delbart kedjelås med
tyngd alt. ändlös kedja med kedjesträckare.

73 mm
70 mm

55 mm
Montagelist

Helkassett
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Väven skärs i fixtur för att
bli helt rak och ultraljudsskärs för att inte fransa sig i
sidorna. Tråden färganpassas för att inte synas.
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78 mm

66 mm
xØ
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Kedjan är tätare vilket ger
ett jämnare drag.

Tyngden integreras
med kulorna och
håller kedjan rak.
Finns i vit och grå.

57

mm

72 mm

Stållist sträcker gardinen
bättre än en träkäpp som
normalt används.
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