Duette® & Plissé
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Duette®

| Energismart med kvalité & design . Behåll värmen inomhus på vintern och utomhus på sommaren.
Duette® gardinens celler har en unik förmåga att isolera värmen där du vill ha den.

Plissé |

Snyggt alternativ till persiennen. Plisségardinen är ett snyggt alternativ till vanliga aluminiumpersiennen.
Fungerar även utmärkt istället för traditionella gardiner.
Vävar till både Duette® och Plisségardiner finns i en massa härliga kvalitéer och färger.

StyRas

Favoritfördelar
Energieffektiva gardiner.
Många olika regleringsalternativ.
Använd Duette ® Blackout som
effektiv mörkläggning.
Duette ® gardinen fungerar
även bra som ljudabsorbent.
Duette ® och plisségardinerna
fungerar bra istället för eller
som komplement till 		
traditionella gardiner.

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass
är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Smartare solskydd. Skönare hem.

StyRa® produceras i Sverige och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. www.styrasolskydd.se
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Linreglerade
Lindrag

Mellanglas*

Lindrag Dag/Natt

Dessa gardiner hissas upp och ner med lina. Låsning sker
med ett smart integrerat låshus i överlisten.
Alla gardiner levereras med tillbehör för barnsäkert
montage enligt Europastandard SS-EN 13120

StyRa L1

StyRa MG

StyRa L3

Maxbredd: 3600 mm
Maxhöjd: 3000 mm

Maxbredd: 2400 mm
Maxhöjd: 3000 mm

Maxbredd: 3000 mm
Maxhöjd: 3000 mm

*Ej plisséväv

Förspända
Förspänd, en fast list

Förspänd, lösa lister

Förspänd Dag/Natt

Dessa gardiner regleras via över och/eller underlisten.
Linorna som håller produkten uppe är förspända efter
beställningsmåttet.
Dessa produkter är barnsäkra redan i sitt grundutförande.

StyRa FS1

StyRa FS2

StyRa FS3

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2300 mm

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2300 mm

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2300 mm

Takfönster, förspända
Takfönster, en fast list

Takfönster, lösa lister

Takfönster Dag/Natt

Samma funktion som de förspända ovan.
Takfönster-modellerna är förstärkta med wire som
håller produkten rak, även vid montage i fönster med
upp till 60° lutning.

Montagealternativ

StyRa T1

StyRa T2

StyRa T3

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2200 mm

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2200 mm

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 2200 mm

U-profil (självhäftande eller
skruvad montageprofil. Tejpas/skruvas i sida eller bakåt),
L1, L3, FS1, FS2. (Maxbredd

Klämfäste (för montage på
fönsterbåge där man ej vill
borra, t.ex. PVC-fönster),
L1, L3, FS1, FS2, FS3, M1,
K4.

Alternativa montage

Alla produkter kan monteras
uppåt/tak och framåt/vägg,
samt i ram (FS2).
Fler montagealternativ finns
hos din återförsäljare.

Q-List (tejpas på glas),
FS2.

1200 mm. Ej för 32 mm Duette® väv)

Väggbeslag Design,
FS1, FS2, FS3.

Duette® & Plissé
E T T I N VÄ N D I G T S O L S K Y D D M E D D E S I G N

Plafond

Plafond, manuell

Plafond, motoriserad

Plafondmodellerna monteras med fördel mellan takstolar/bjälkar i altaner
med glastak eller transparent tak.
Med produkten sänker du innetemperaturen markant på altanen samt
filtrerar ljusinsläppet så att det blir behagligt för ögonen.
De regleras med en dragstav eller via motordrift med fjärrkontroll.

StyRa P1

StyRa PM

Maxbredd: 1500 mm
Maxhöjd: 4500 mm

Maxbredd: 2350 mm
Maxhöjd: 4500 mm

Kulkedja
Kulkedjereglage är ett bra alternativ till linreglerad gardin, när man vill undvika
långa linor i uppdraget läge.

Kedjereglage

Motoriserad

Kulkedjan är en s.k. ändlös kedja. Den kan även fås med en delbar
kedjelåsning.

Motoriserad
Reglera din gardin med fjärrkontroll, mobiltelefon eller annan Smarta-hem-lösning.
Allt detta kan du göra med en motoriserad Duette® gardin.
Motorn är en 12V motor som drivs med AA-batterier, laddbara AA-batterier eller
via transformator. Strömförsörjningen kan enkelt gömmas för snyggt och diskret
montage.

StyRa K4

StyRa M1

Maxbredd: 3600 mm
Maxhöjd: 3000 mm

Maxbredd: 3600 mm
Maxhöjd: 3000 mm

LiteRise®
LiteRise®-systemet är ett innovativt system där gardinens linor är dolda.
Man slipper löst hängande draglinor

Linlös, fri väv

Linlös

Gardinerna regleras enkelt steglöst genom att lyfta eller sänka underlisten för
hand. På LR2 kan man också lyfta eller sänka mellanlisten för att få ett fritt placerat vävpaket. En utmärkt produkt till t.ex. rum där småbarn vistas. Produkten är
barnsäker redan i sitt grundutförande.

Tillval

- Effektivare mörkläggning
- Stabil styrning för montage i
dörrar/fönster
- FS2-ram
U-Styrskena (ej med 32/64
mm Duette® väv), L1, L3,
FS1-3, T1-3, M1, K4.

L-Styrskena, L1, L3, FS1-3,
T1-3, M1, P1, PM.

StyRa LR1

StyRa LR2

Maxbredd: 2400 mm
Maxhöjd: 2100 mm

Maxbredd: 2400 mm
Maxhöjd: 2100 mm
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SmartCord®
Lindrag, jojo-funktion

Duette® med SmartCord® ”pumpas” upp via draglinan.
Draglinan rullas automatiskt upp via en jojo-mekanism i
överlisten. Man slipper helt långa, löst hängande draglinor.
etta gör produkten maximalt barnsäker redan i sitt grundutförande.

Lindrag, jojo-funktion

Förutom att man kan reglera underlisten fritt så kan man på
SC2 även lyfta eller sänka mellanlisten för att få ett fritt placerat vävpaket. På SC2 är det alltid reglage på båda sidor.
StyRa SC1

StyRa SC2

Maxbredd: 3000 mm
Maxhöjd: 3000 mm

Maxbredd: 3000 mm
Maxhöjd: 3000 mm

Snedfönster Trekant*

Snedfönster

Snedfönster Rätvinklig trapets

Duette® gardiner kan även monteras i sneda/lutande fönster.
Dessa gardiner kallas för Slope.
L Slope 1 har en lodrät sida. (1 rörlig list)
L Slope 2 har två lodräta sidor. (2 rörliga lister)
Båda modellerna regleras med lindrag.
StyRa L Slope 1

StyRa L Slope 2

Maxbredd: 2100 mm
Maxhöjd: 2000 mm

Maxbredd: 2100 mm*
Maxhöjd: 3000 mm

* Ej plisséväv

Plissévävar är en veckad
väv som finns i många
olika färger och mönster.
Plisséväven har alltid hål
för linan på samma sätt
som en persienn.

* 2100 mm avser produktens längsta list. Begränsningar i yta beroende
på väv kan även förekomma.

Duette® är en väv som
bygger på celler som skapas
mellan 2 vävar som är ihoplimmade.
- Energieffektiv både för
kyla och värme
- Inga synliga hål
- Mörklägger allra bäst
- Finns i olika djup
Duette® finns i tre olika
djup, 25 mm, 32 mm, 64
mm.
I detta produkblad visas de
olika ikonerna vid
respektive modell där de
går att applicera.

