RULLGARDINER
RULLGARDIN
Rullgardin är det solskydd som idag tillhör klassikerna.
Både funktionellt och snyggt med sitt breda urval av
vävar och tillval man kan göra. Rullgardinen är ett
utmärkt solskydd för de flesta fönster. Vävar och modeller finns i ett flertal olika varianter som väljs efter
vilket behov som finns. Modeller för takfönster med
fjäderspänning finns också. Med ett stort utbud av olika
färger och ljustäthet på vävarna finns det något för alla
miljöer och inredningsstilar.

underrullad

överrullad

En rullgardin kan rullas på två håll. Man kan välja vilken rullning man önskar på sin
rullgardin. Det är vanligast att välja underrullad när man har en ljustät väv eftersom
väven då kommer närmare fönstret och släpper in mindre ljus på sidorna oavsett
om den monteras i nisch eller på vägg. Överrullad är att föredra om man önskar
ha sin rullgardin även som gardinkappa.

MODELLER OCH TILLVAL
FJÄDER
Det klassiska reglaget med nerdrag och fjäderbelastad rullgardin finns än idag. Nerdragen
finns i ett flertal olika varianter som tillval efter önskat utseende på rullgardinen. En
fjäderbelastad rullgardin passar till de flesta fönsterstorlekar.
KULKEDJA
Det vanligaste reglaget är kulkedjereglage. Kulkedjan finns att välja i vitt, grått, svart eller
metall. Kulkedjan lämpar sig för alla fönsterstorlekar. Vid detta reglage kan man behöva
fästa kulkedjan för att produkten ska vara barnsäker, finns några olika alternativ för
detta. Som tillval kan man välja från ett urval av underlister som avslut på rullgardinen.

EXEMPEL PÅ UNDERLISTER

Fållkäpp,
dold list i väven.

Rundad,
dold list i väven.

Rundad,
vit, alu eller svart

Oval,
i 5 olika nyanser

TAKFÖNSTER
Modellen för takfönster är en rullgardin med konstant fjäderspänning. Det finns två
varianter på montage. Antingen monteras den i ovankant och regleras uppifrån och ner
eller så monteras den i nederkant och regleras nerifrån och upp.
MOTORISERAD
Det finns möjlighet att motorisera en rullgardin med antingen en 12v batterimotor eller en
24v tyst motor. Finns även motorer som är 230v. Oavsett vilken typ av motor man väljer
styrs den med en väggfast brytare eller fjärrkontroll.
KASSETT
Med en kassett döljs rullgardinen och integreras med karmen
eller nischen på ett naturligt sätt. Kassett är vitlackerad,
svartlackerad eller naturanodiserad aluminum. Denna modell
regleras med fjäder, kulkedja eller motor.

VÄVAR
MATERIAL
Vilket material väven har varierar och de lämpar sig för olika miljöer och funktioner.
Polyestervävar passar i alla miljöer och klarar temperaturskillnader.
Trevira är av polyesterfiber och en kombiantion av fiber och garn som är behandlat före
vävning. Dessa vävar är flamsäkra.
TRANSPARANTA OCH SEMITRANSPARANTA
Merparten av vävarna i kollektionen tillhör denna kategori. Dessa vävar finns i ett flertal
olika färger och strukturer med och utan tryck. Mängden ljus som de släpper igenom
varierar beroende på färg, struktur och vävnadens täthet. Dessa vävar lämpar sig till alla
rum som behöver solskydd utan att helt stänga ute ljuset.
LJUSTÄTA
Ljustäta vävar har en beläggning på baksidan av tyget. En mörk beläggning reflekterar
mindre ljus och ger ett mörkare rum medan en aluminiumbeläggning reflekterar värme. En
ljustät väv är ett bra val för t.ex sovrum.
SCREEN
En screenväv dämpar solljuset utan att ta bort utsikten. Genom sin vävda struktur ser man
igenom en screenväv när det är ljust.
Beroende på vilken väv man väljer varierar det hur mycket av solens strålning som släpps
igenom, reflekteras och absorberas.
Det finns ingen enskild väv som lämpar sig för alla screenlösningar utan det finns flera
vävtyper som har olika egenskaper för att ge bästa resultat för de fönster, byggnader,
klimat och vädersträck solskyddet ska användas i.
Det är några olika faktorer att ta hänsyn till beroende på behovet när man väljer screenväv
och dessa är öppningsfaktorn, färgen och om väven ska vara metalliserad.

Utsikt genom en ljus screenväv

Utsikt genom en mörk screenväv

MAGIC LIGHT

Magic Light är en dubbelrullgardin som har en unik effekt som kan liknas vid en
kombinerad rullgardin och persienn. Två klassiska solskydd i ny tappning. Med sin
unika effekt kan man variera ljusinsläppet på ett elegant sätt. Väven är en randig
väv som består av en genomsiktligt vävning och en tätare vävning. Den tätare
vävningen finns att välja i ett flertal olika färger. Magic Light kan väljas med en
snygg kassett som väven döljs i när den är uppdragen. Denna produkt passar med
fördel att monteras i nisch och i större fönsterpartier.
Magic Light regleras med kulkedja eller motor. Väljer man kulkedja finns den i vitt,
grått eller metall. Kassetten finns i vitlackerad eller naturanodiserad aluminium.

Maxbredd 240-260cm beror på väv.

Maxhöjd 220 cm alt. 320 cm vid större kassett.
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