PLISSÉGARDINER
INGLASAD BALKONG • TERRASS

Måttanpassade plisségardiner
Våra plisségardiner är ett praktiskt och dekorativt tillval som ger dig möjlighet att
skapa olika ljussättningar för din balkong och terrass. De ger ett stabilt skydd mot
solens starka strålar och bidrar till en lägre temperatur, både på balkongen och
i ditt hem, samt ett praktiskt insynsskydd från grannar och förbipasserande.
De specialtillverkas unikt till just din inglasning för att passa perfekt.
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PLISSÉGARDINER

Gardinerna är tillverkade av ett slitstarkt tyg utan hängande trådar, vilket gör att gardinerna är både barnvänliga samt lätta och säkra att använda. Materialet återfår sin form
även om det blir tillskrynklat.
Tyget är en tvättbar polyesterduk med en pärlemorbehandlad yta, vilket innebär att
tyget reflekterar bort solljus och bidrar till en svalare balkong.
Plisséerna monteras med clips och kan enkelt tas loss för rengöring.
Med sin praktiska tvåvägsjustering är de enkla att justera både uppifrån och nerifrån till
önskat läge och höjd i fönsterpartiet.
Tyget med hög täthet ger fullständigt insynsskydd medan tyget med låg täthet är mer
transparent och man kan ana omgivningen utanför fönstret, men tack vare pärlemorbehandlingen reflekteras ljuset från utsidan och man kan inte se in.

TYGFÄRGER

PROFILFÄRGER

3502 - Ljusgrå

1263 - Ljusgrå

Låg täthet

Hög täthet

RAL9006 - Grå

ART NR

BESKRIVNING

3001010

Plisségardin Lucka - hög täthet kulör 1263- H=1100-1500mm

2001020

Plisségardin Lucka - låg täthet kulör 3502 - H=1100-1500mm

3001015

Plisségardin Våningshög - hög täthet kulör 1263 - H=1500-2500mm

3001025

Plisségardin Våningshög - låg täthet kulör 3502 - H=1500-2500mm

KOMPETENS, KVALITET OCH HÅLLBARHET
Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt samarbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM modeller för att
förenkla Ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage.
Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på
kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i
vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg.
Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga
miljö- och hållbarhetsarbete.
Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.

Plisségardiner är ett snyggt och praktiskt
tillval till din inglasning.
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