Rullgardin DUO
MODERN DESIGN, INSYNSSKYDD, SOLSKYDD

DUO är en stilren rullgardin med flexibelt ljusinsläpp
Tack vare den smarta upprullningen av väven med randning bestående av transparenta fält och täta fält, kan man enkelt
styra hur mycket ljus som ska släppas igenom. Gardinen blir också en vacker inredningsdetalj.
Till din StyRa ®-rullgardin kan du välja väv bland många olika färger och kvalitéer.

StyRa® produkter

levereras alltid enligt SS-EN
13120:2009+A1:2014 ”Invändiga
Solskydd - Funktions och
Säkerhetskrav”

StyRas

Favoritfördelar
Snygg modern design
Passar även fint istället för
traditionella gardiner
Många olika vävar att
välja mellan.
DUO-Gardinen är ett vackert
solskydd och insynsskydd

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® – Made in Sweden by People.

StyRa® utvecklas och produceras av KD Solskydd och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. För mer information; www.styrasolskydd.se

Rullgardin Duo
MODERN DESIGN, INSYNSSKYDD, SOLSKYDD

RULLGARDIN I MODERN DESIGN |

En smar rullgardinsmodell som passar till alla fönster. Den snygga designen gör
att den passar likväl till ditt hem som på kontoret/arbetsplatsen. Gardinen kan fås med eller utan täckande kassett över rullen.
DUO-gardinen är inte avsedd för mörkläggning, välj då istället en av StyRa’s övriga rullgardinsmodeller (S, M eller L).
Profilfärger finns i vitt, svart och grått. Kassett finns endast i vitt utförande.

RULLGARDIN DUO ÖPPEN*

RULLGARDIN DUO KASSETT

Max storlek: 2600 x 3000 mm (BxH)

Max storlek: 2600 x 3000 mm (BxH)

* Levereras alltid med monteringsskena

REGLAGEALTERNATIV

Måttskisser
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Rullgardin Öppen

Rullgardin Kassett

Reglera din rullgardin på olika sätt

Måttskiss vid montage
direkt i tak med clips.

Måttskiss vid montage
direkt i tak med clips.

- Kulkedja (standardval)
- Motorstyrning (via fjärrkontroll eller tryckknapp)
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(Vi har även 12V motorer som drivs med batterier)
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TILLVAL
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Rullgardin Kassett
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Rullgardin Öppen
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Måttskiss vid montage
direkt i vägg med clips.

Ø21

Måttskiss vid montage
direkt i vägg med clips.

Utrusta din rullgardin med det lilla extra
- Kulkedja i metall

