Vackra lösningar med
skydd mot sol och insyn
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VÅRA SOLSKYDD

Plisségardiner

Persienner

Persienn Intu

Inbyggda snören och reglage

Plissé Easy
Klickfäste i bågen

Persienn Basic

Manövreras med lina och vridstång

Plissé Intu

Skruvfäste på bågen

Persienn Roulette

För fönster med delbara bågar

Sol- och insynsskydd
Fönster, fönsterdörrar och glaspartier ger härligt ljusinsläpp och en friare
känsla i hemmet. Om du vill stänga ute solljuset och minska insynen i
hemmet kan våra plisséer eller persienner vara ett bra alternativ för dig.
Plisségardiner
Plisségardiner är gjorda av veckad plisséväv och är ett funktionellt och vackert alternativ till
persienner och andra solskydd. De fungerar även som insynsskydd till fönster och balkonger. De
olika modellerna erbjuder stor flexibilitet – välj själv om gardinen ska dras nerifrån och upp,
uppifrån och ner eller mötas mot mitten av fönstret. Då de inte har några lösa linor är de även
naturligt barnsäkra. Vi erbjuder två sorters plisségardiner - Plissé Easy och Plissé Intu.
Persienner
Persienner består av aluminiumlameller i horisontellt läge som traditionellt används i syfte att
skydda mot insyn och solljus. Vi erbjuder tre typer av persienner. Två av dem är frihängande:
PersiennIntu och PersiennBasic. Den tredje - PersiennRoulette, monteras redan i fabriken på
inåtgående fönster som har delbara bågar.
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PLISSÉ EASY

Plisségardin Easy är en mycket fin
produkt som monteras enkelt med ett
snäpp. Den är tillverkad av veckat vävt
tyg som går att få i flera olika färger och
med olika ljusegenskaper – från mycket
ljusgenomsläpp till helt mörkläggande.
Min. mått: 180x180 millimeter
Max. mått: 2000*x3000* millimeter
*Blockout max 1500x2200 millimeter

Easy Plissé-tyger är tillverkade av giftfria
tyger enligt Oeko-Tex Standard 100.

Vit (1250)
R: 63%, A: 6%, T: 31%

Ljusegenskaper
P

R = Ljusreflektion
A = Ljusabsorbation
T = Ljusgenomsläpp
Steglös justering
Tyget sitter mellan en över- och en
underlist som alltid är vit. Listen
monteras diskret i fönsterbågen.
Easy Plisségardin justeras enkelt och
steglöst både från toppen och botten och
flyttas över hela glasytan med hjälp av
en hand.
Miljövänligt och barnsäkert
Materialet, tvättbar Oeko-Tex-certifierad
polyesterduk, återfår sin form även om
den blir tillskrynklad. Det finns inga
hängande trådar, vad vilket gör att de är
barnvänliga, lätta och säkra att använda.
Observera att mått, färger och tyger kan
komma att förändras. Det är därför alltid
det som står på trarydfonster.se som är
gällande.

Svart (1265)
R: 60%, A: 24%, T: 16%
P

Vit transparent (3501)
R: 60%, A: 6%, T: 34%
P

Grå transparent (3502)
R: 58%, A: 19%, T: 23%
P

Ikonernas betydelse:
Transparent
Semitransparent
Heltäckande

P Pärlemorbehandlad
Flamsäker

Kall ljusgrå blockout (7611)
R:72% A:28% T: 0%
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PLISSÉ INTU

Intu Plissé för invändigt solskydd är
gjorda i mjuka veckade tyger som ger en
ombonad känsla samtidigt som de har
hög isolerande och mörkläggande
förmåga. Plisségardin Intu blir snyggt
integrerad med fönster och glasdörrar.
Mått
Min. mått: 224x100 mm
Max. mått: 1400*x2500 mm
(största möjliga storlek: 2,5 m²)
*Maxmått vid dubbelfunktion är 1200 mm

Vit Standard Basel (1200)
R 45% A 3% T 52%

Ljusegenskaper
R = Ljusreflektion
A = Ljusabsorbation
T = Ljusgenomsläpp

Svart Frankfurt (7010)
silverfärgad baksida
R 52% A 46% T 2%

Listen skruvas fast på fönsterbågen.
Över- och underlister är alltid vita.
Funktion
Intu Plisségardin har enkel manövrering
uppifrån och nedifrån till önskad
position. Inga lösa linor gör Intu Plissé
naturligt barnsäker. Den kan även fås
med envägsfunktion som endast
regleras uppifrån. Cellular Blockout
finns endast med envägsfunktion. Den
kan alltså enbart regleras uppifrån.
Observera att mått, färger och tyger kan
komma att förändras. Det är därför alltid
det som står på trarydfonster.se som är
gällande.

Ikonernas betydelse:
Transparent
Semitransparent
Mörkläggande
Flamsäker

Vit Cellular (7410)
R 54% A 12% T 34%

Vit, mönster Amazon (2700)
R 44% A 0% T 56%

Vit Cellular Blockout (7460)
R 71% A 29% T 0%
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PERSIENNER

Intu Persienn är en invändig och frihängande
persienn där reglage eller snören är inbyggt i
persiennen. Det är praktiskt och förstärker den
stilrena designen. (Största möjliga storlek: 2,5 m²)
Min. mått: 224x100 mm. Max. mått: 1800x2500 mm

Intu persienn

Basic Persienn är en klassisk och invändigt
frihängande persienn som manövreras med lina
och vridstång.
Min. mått: 224x100 mm. Max. mått: 2800x2500 mm
Roulette Persienn väljer du till inåtgående
fönster med delbara bågar Den monteras i fabrik
och manövreras med snöre och vridstång.
Passar till våra fönster och fönsterdörrar med
delbara fönsterbågar, alltså inte de som har alla
glasrutor i ett limmat paket.
Min. mått: 220x100 mm. Max. mått: 1500x2400 mm.
Över- och underlister samt vridstång är alltid vita.
Observera att mått och färger kan komma att
förändras. Det är därför alltid det som står på
trarydfonster.se som är gällande.

Basic persienn

Vit Standard
(0065)
Beige
(0285)
Silver Ljus
(0058)
Grå Linnemönstrad (0051)
Roulette persienn
Bok/Ek
(9944)
Svart Blank
(0049)
Mörkbrun
(0060)
Svart m vit
baksida
Mahogny
(9949)
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