RULLEGARDIN MEDIUM
Gjennom generasjoner har rullegardinen preget norske hjem
som en garantist for en god start på dagen. Med den stramme,
minimalistiske stil trenden er den i dag like populær i
oppholdsrom som på soverommet.

RULLEGARDIN MEDIUM
Bruksområde

Rullegardiner med lystette tekstiler velges stadig oftere når
rommet skal mørklegges. Lekre stoffer i mange farger, varianter
og tettheter gjør den anvendelig i alle typer rom som skal innredes.

Betjening

Leveres standard med kjedetrekk og rett avslutning nede. Kjedetrekk leveres i hvit eller stål. Som tilvalg kan den utstyres med
et nytt paterntert fjærsystem kalt Softraise. Det er en revolusjonerende fjær som gjør at gardinen heves elegant opp. Autostopp kan også velges, noe som gjør at gardinen stopper på
eksakt samme sted hver gang – hver gang. Med Softraise fjær
gir den også en barnesikker rullegardin, uten snorer. Opsjon er
også en lekker avslutning med minimalistisk aluminiumslist; i
natur, hvit- eller sortlakkert utførelse. Kan også motoriseres og
betjenes med bryter eller fjernkontroll.

Beslag

Kombibeslag for feste i tak eller vegg er standard. Dybden på
beslaget er 28 mm. Men kan leveres i 36 mm og 60mm. Nisjebeslag må oppgis ved bestilling.

Profiler

Rullegardinrør i stål i 29 eller 38 mm diameter (for
rullegardinbredde over 200cm). Innfelt underlist i plast er
standard, men kan også leveres i en utenpåliggende eksklusiv
underlist av aluminium.
Eksklusiv kolleksjon på mer enn 100 kvalitetstekstiler. Velg stoff
etter interiørstil og krav til lysdemping og utsyn; Transparente-,
semi-transparente-, dunkle- eller lystette stoffer. Du kan også
matche et mønster eller en farge du har i lamellgardinen eller
din plissé – en rød trå tvers gjennom ditt hjem – helt etter din
smak.

Rullegardin med hvit underlist.

Rullegardin med sølv underlist.

Maks bredde
Min. bredde
Maks høyde
		
		
		

260 cm
30cm (kjedetrekk) 70cm (mykfjær)
Funksjonshøyde uten skjøt er maks 160-210
cm avhengig av stoffbredde på valgt tekstil.
(Vi legger alltid til ca 20 cm for opprulling
på stokken). Ekstra høyde mot tillegg.

Kjedetrekk kan leveres i plast og
stål

Rullegardin på soverom.
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