Produktinformation

StyRa® Rullgardin Medium
www.styrasolskydd.se

Rullgardin för fönster upp till 3m bredd
Rullgardiner är ett modernt och mångsidigt solskydd som passar
lika bra i sovrummet som i köket. Med hundratals färger och
mönster att välja mellan och allt från mörkläggande till transparenta vävar, löser en rullgardin de flesta av dina behov.
StyRa® Rullgardin M är en kvalitetsrullgardin som kommer i
tre utföranden. Den passar i de flesta större fönster, har flera olika
reglagealternativ och monteras i nisch, vägg eller tak.
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Reglage:

Kulkedja
Vev
Motor
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LR OBS! Spec. färg + mått.
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Mörkläggande

Vävar

Tips! Beställ hem
kostnadsfria vävprov
på styrasolskydd.se.

Reglera gardinen genom
att lyfta underlisten.
Profilfärger: Vit, svart.
Max mått: 2700x2500 mm.

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

Transparent,
väven släpper in
mycket ljus och
man kan se
genom den.

Halvtransparent,
väven släpper
in ljus och man
kan se konturer
genom den.

Dim Out,
väven släpper
in ljus men man
kan inte se genom
den.

Mörkläggande,
väven släpper ej
in något ljus och
man kan inte se
genom den.

TILLVAL

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

Batteridriven
motor, för enkel
drift med inbyggt batteri.

Smartphone,
styr gardinen
enkelt med din
telefon.

Automatik,
låt sol & temperatur styra
gardinen.

Smarta Hem,
integrera
gardinen i ditt
smarta hem.

Kulkedja metall,
för en snyggare
finish.

Säkerhetskoppling,
vid kulkedjereglage.

Wirestyrning

Seriekoppling,
till vissa utföranden. Max 3
enheter.

Montageskena,
för enklare
montage.

Skanna QRkoden för teknisk
information.

