
Produktinformation

StyRa® Duette & Plissé Frihängande & Förspända
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Invändiga solskydd med design 
Duette- & Plisségardiner är nya moderna varianter av aluminium 
persiennen, även ett praktiskt och snyggt alternativ till vanliga tradi-
tionella gardiner. Med en kombination av design och funktion utgör 
de en vacker inredningsdetalj i alla hem.  

Frihängande gardiner som hissas upp och ner med lina, kulkedja 
eller motor. 

Gardinerna levereras med tillbehör för barnsäkert montage enligt 
Europastandard SS-EN 13120.

L1 MG (mellanglas) L3 K4/M1

Max mått:

Reglage:

3600x3000 mm 2400x3000 mm 3000x3000 mm 3600x3000 mm

Linreglage

Duette 25 & 32 mm
Plissé 20 mm

Duette 25 & 32 mm Duette 25 & 32 mm
Plissé 20 mm

Duette 25 & 32 mm
Plissé 20 mm

Linreglage Linreglage Kulkedja
Motor

Listfärger:

Styrning & Automatik
Ett motoriserat solskydd används upp till 80% mer än ett manuellt. 
Styr gardinen med fjärrkontroll eller trådlös väggstyrning. Eller lägg 
till något av tillvalen för en ännu enklare manövrering.

Extra funktioner
Utrusta din gardin med utvalda funktioner och designtillval för att 
bygga en produkt som passar just dig. Med extra funktioner blir din 
gardin än mer användbar. 

Klämfäste, 
för montage på
fönsterbåge där 
man ej vill skruva. 
Ej MG.

U-styrskena, 
effektivare mörk-
läggning. 
Ej MG, K4, M1. 

U-profil, 
själhäftande eller 
skruvad montage-
profil. Max bredd: 
1200 mm.
Ej MG, K4, M1, 
Duette 32mm. 

L-styrskena,
stabil styrning för 
montage i dörrar/
fönster. Ej K4.

vit vit vit vitgrå grå grå gråsvart svart svart svart

Väv:

Alla modeller 
kan lackas 
i valfri kulör 
mot tillägg.

Smartphone, 
styr gardinen 
enkelt med din 
telefon.

Automatik, 
låt sol & temp-
eratur styra 
gardinen. 

Smarta Hem, 
integrera 
gardinen i ditt 
smarta hem.

Batteridriven 
motor, för enkel 
drift med upp-
laddningsbart 
batteripack.
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Invändiga solskydd med design 
Duette- & Plisségardiner är nya moderna varianter av aluminium 
persiennen, även ett praktiskt och snyggt alternativ till vanliga tradi-
tionella gardiner. Med en kombination av design och funktion utgör 
de en vacker inredningsdetalj i alla hem.  

Förspända gardiner som regleras via över och/eller underlisten. 
Linorna som håller produkten uppe är förspända efter beställnings-
måttet. Modellerna för takfönster är förstärkta med wire. 

Dessa modeller är barnsäkra redan i sitt grundutförande

FS1

T2

FS2

T3

FS3 T1

Max mått:

Max mått:

Reglage:

Reglage:

Väv:

Väv:

1500x2300 mm

1500x2200 mm

1500x2300 mm

1500x2200 mm

1500x2300 mm 1500x2200 mm

Ett handtag

Två handtag

Duette 25 & 32 mm
Plissé 20 mm

Duette 25 & 32 mm
Plissé 20 mm

Duette 25 & 32 mm
Plissé 20 mm

Duette 25 & 32 mm
Plissé 20 mm

Duette 25 & 32 mm
Plissé 20 mm

Duette 25 & 32 mm
Plissé 20 mm

Två handtag

Två handtag

Två handtag Ett handtag

Listfärger:

Listfärger:

Extra funktioner
Utrusta din gardin med utvalda funktioner och designtillval för att 
bygga en produkt som passar just dig. Med extra funktioner blir din 
gardin än mer användbar. 

Q-list, gardinen 
tejpas/monteras 
direkt på glaset.
Ej T1-T3.

U-styrskena, 
effektivare mörk-
läggning.

U-profil, själv-
häftande eller 
skruvad montage-
profil. Max bredd: 
1200 mm. Ej T1-
T3, Duette 32mm. 

L-styrskena,
stabil styrning för 
montage i dörrar/
fönster.

FS2-ram, för 
rammontage 
av FS2. 

Dubbla handtag, 
standard vid 
bredder över 
1200 mm.

Reglagestav, 
över 1200 mm 
mot tillägg.
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Alla modeller 
kan lackas 
i valfri kulör 
mot tillägg.

Vår 
vanligaste

modell!



Skanna QR-
koden för teknisk

information.

Vävar
Duetteväv 
Duetteväv är en väv som bygger på unika celler som skapas mellan två 
vävar som är ihoplimmade, vilket också gör att linorna döljs inuti väven. 
Väven har en plan baksida i utdraget läge vilket gör att framsidans veck 
och luftfickor behåller sin form över tid. Duettevävar finns i tre olika djup, 
25 mm, 32 mm och 64 mm.

Plisseväv
Plisséväv är en veckad väv som finns i många olika färger och möns-
ter. Eftersom en plisséväv inte bygger på celler som en duetteväv gör 
har väven hål för linan på samma sätt som en traditionell persienn. 
Plisséväv finns i djupet 20 mm. 

Plissévävens konstruktion är något enklare än Duetteväven men 
ger stora möjligheter till annat. T.ex. är den lättare att behandla 
vilket gör att det finns vävar med både extra reflekterande och extra 
smutsavstötande beläggning. Samt så finns Plissévävar generellt med 
fler motiv än vad duettevävar gör.

De unika cellerna
Med gardinens unika celler isoleras värmen i gardinen på ett effektivt 
och smart sätt. Detta betyer att Duettegardinen stänger ute den varma 
värmen på sommaren samtidigt som den behåller värmen inne på vin-
tern. Tack vare denna isolerande förmåga kan väven minska värmeför-
lusten vid fönster med upp till 46%. 

Med sina celler och två lager tyg isolerar och absorberar väven också 
ljud. Detta tack vare den veckade ytan. En rullgardin t.e.x. har något 
sämre ljudisolerande effekt eftersom vävens yta är platt vilket gör att 
ljudet studsar tillbaka ut i rummet.

Plan baksida i 
utdraget läge 

Beställ hem kostnadsfria vävprov på styrasolskydd.se!


