
Plisségardiner till 
fastighetens fönster
I dagens hem blir rymd och ljus allt vanligare. Vi 
efterfrågar stora fönster, inglasade balkonger och 
altaner. Det gör behovet av gardiner  med bra skydd mot 
både sol, värme och insyn allt viktigare.

Ge dina rum en ny inramning med vackra, flexibla och 
funktionella plisségardiner. Med sin stilrena design 
skyddar de mot sol, värme och insyn. De kan regleras 
både uppifrån och ner- eller nerifrån  och upp och är 
dessutom enkla att montera. 

Våra vävar finns med olika egenskaper, vill ni kunna mörklägga i 
sovrummet? Välj då bland våra mörkläggande vävar.  Vill ni 
behålla utsikten men samtidigt effektivt reflektera  bort värmen 
så väljer ni bland våra populära screen tyger.  
Vi har plisségardiner för alla miljöer och sammanhang.

Smart alternativ till persienner
Hos oss beställer du plisségardiner som är ett smart och 
elegant alternativ till persienner och andra solskydd. 
Plisségardinen har så mycket bättre värmereflektionerande 
egenskaper än en persienn och fungerar även klockrent som 
både ett sol- och insynsskydd till ditt fönster eller balkong..
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Nyhet! -Plisségardin Flex
Denna smarta gardin kan regleras så att den både kan 
dras uppifrån/ner samt nerifrån/upp vilket gör den till det 
perfekta alternativet till en klassisk persienn. En vanlig 
persienn går som du säkert känner till bara att reglera 
uppifrån och ner och står gärna och slår när fönstret är 
öppet. Vår modell Plisségardin Flex håller sig däremot på 
plats och du kan enkelt reglera gardinen både nerifrån/
upp samt uppifrån/ner således fungerar den därför både 
som ett solskydd men också som ett utmärkt 
insynsskydd. 

• Ger både snyggt och praktiskt insynsskydd

• Är flexibla och snygga – de kan dras både upp- 
    och nerifrån, finns i flera färger och är olika täta/
    genomskinliga

• Enkel montering

• Levereras med två års garanti




