Produktinformation

StyRa® Duette & Plissé Plafond & Slope
www.styrasolskydd.se

Invändiga solskydd med design
Duette- & Plisségardiner är nya moderna varianter av aluminium
persiennen, även ett praktiskt och snyggt alternativ till vanliga traditionella gardiner. Med en kombination av design och funktion utgör
de en vacker inredningsdetalj i alla hem.
Plafond gardiner monteras mellan takstolar/bjälkar i altaner med
glas eller transparenta tak. Modellen är ett effektivt värmeskydd så
uterummet kan användas större delar av året samtidigt som det
även ger en något ljuddämpande effekt. Slope gardiner är helt anpassade för lutande/sneda fönster. Givetvis görs även dessa precis
efter dina mått.

Alla modeller
kan lackas
i valfri kulör
mot tillägg.
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Max mått:

1500x4500 mm

2350x4500 mm

2100*x2000 mm

2100*x3000 mm

Reglage:

Dragstav

Motor

Linreglage

Linreglage

Väv:

Duette 25 & 32 mm
Plissé 20 mm

Duette 25 & 32 mm
Plissé 20 mm

Duette 25 & 32 mm

Duette 25 & 32 mm

TILLVAL

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.

Smartphone,
styr gardinen
enkelt med din
telefon.

Automatik,
låt sol & temperatur styra
gardinen.

Smarta Hem,
integrera
gardinen i ditt
smarta hem.

*Måttet avser längsta listen.
Begränsningar i yta beroende
på väv kan även förekomma.

Vävar
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. Tack vare cellernas isolerande förmåga kan väven minska
värmeförlusten vid fönster med upp till 46%. Duettevävar finns i tre
olika djup, 25 mm, 32 mm och 64 mm.
Plisséväv är en veckad väv som finns i många olika färger och
mönster. Eftersom plisséväven inte bygger på celler som duetteväven gör har väven hål för linan på samma sätt som en traditionell
persienn.
Tips! Beställ hem
kostnadsfria vävprov
på styrasolskydd.se

Skanna QRkoden för teknisk
information.

