Rulle-Sol-ScreenInsekt gardiner
Lissau Rulle - Sol - Screen - Insekt gardiner

• R
 ulle-, sol-, screengardiner til de der ønsker enkle klassiske og effektive indvendige solafskærmning
produceret på Lissau siden 1922 og konstant forbedret og designmæssigt fornyet, manuelt eller
motorbetjent med somfy leveres i det ønskede mål fra bredde ca. 20 – 600 cm eller lutron styresystem.
• R
 ullegardinet leveres i mange forskellige dessiner. Ensfarvede, strukturerede og mønstrede se vores
kollektion, med forskellige former for afslutninger: Lige kant, tunger, taskegreb eller med let alu
underliste i forskellige behandlinger og farver. På rullegardinet er det muligt at påtrykke et motiv,
billede, foto eller logo.
• S olfilter rullegardinet giver styr på lys og indeklima, varme, samt minimere lyset falmende effekt og
bevarer samtidig udsynet, se data for lysgennemgang, solafvisning og afblænding.
• S olfilter rullegardinet fjerner blænding fra solen når der bruges skærme, Overflade på solgardinet
leveres i forskellige metallook – sølv, bronze, guld, grå og gråtonet i en glat og i en præget refleksredu
cerende udgave, den afsluttes med en elegant alu underliste i forskellige behandlinger og farver.
• S creen gardinet til ud og indvendig solafskærmning er en vævet dug i forskellige tæthed, alt efter
hvilken lysmængde man ønsker at få ind, samtidig med at udsynet bevares.
• Screen gardinet leveres i flere forskellige farver samt kvaliteter og kan monteres ud- eller indvendig og
køres udvendig på vire eller i sideskinner, se data for lysgennemgang, solafvisning og afblænding.
• R
 ulle-, sol-, og screengardin leveres i alle størrelser se kollektion og betjenes med fjeder og kæde til ca.
300 cm i bredden og med motor op til 600 cm i bredden.
• Rulle-, sol- og screen gardin kan leveres med LISSAU´s stilrene alukassetter, der også kan indfarves efter
ønske.
• Rulle-, sol- og screen gardiner monteres nemt på alle rektangulære og skrå vinduer.
• Insektgardiner er et fintmasket vævet net der forhindre flyvende og krybende insekter i at komme ind.
• Insektnettet leveres udspændt på aluramme eller som rullenet med effektive bund og sidesluser.
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