Rullgardin L
DESIGN, MÖRKLÄGGNING & INSYNSSKYDD

Stilig rullgardin för dina större fönster
StyRa ® Rullgardin L är vårt största system. Den har samma snygga design som våra mindre rullgardinsmodeller.
Tack vare flera smarta reglage- och monteringsalternativ passar den såväl i hemmet som på kontoret och andra arbetsplatser.
Till din StyRa ®-rullgardin kan du välja väv bland hundratals olika färger och kvalitéer.

StyRa® produkter

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

StyRas

Favoritfördelar
Snygg och diskret design.
Många olika reglagealternativ.
Stilig rullgardin för de riktigt
stora fönstren.
Hundratals vävar i olika
kvalitéer att välja mellan.
Rullgardin är inte bara en
mörkläggning. Den passar
även bra som insynsskydd
eller varför inte som bländningsskydd till TV- eller 		
kontorsrummet.

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

Rullgardin L
DESIGN, MÖRKLÄGGNING & INSYNSSKYDD

För fönster upp till 4m bredd |

En rejäl rullgardin som passar till dina större fönster.
Den snygga designen gör att den passar likväl i ditt hem som på kontoret/arbetsplatsen. Formspråket är den samma som på våra
mindre modeller. Profilfärger finns i vitt, svart och grått. Mörkläggningsskenor finns endast i vitt utförande.

RULLGARDIN ÖPPEN*

RULLGARDIN I KASSETT

RULLGARDIN MÖRKLÄGGANDE

Max storlek: 4000 x 4000 mm (BxH)

Max storlek: 4000 x 4000 mm (BxH)

Max storlek: 4000 x 4000 mm (BxH)

* Med eller utan tillvalet monteringsskena

REGLAGEALTERNATIV

PROFILER
113

30

Kassett

52

Monteringskonsol

59

120,5

(för rullgardin öppen)

Kassetten gör att väven
är skyddad i uppkört
läge och skapar en mer
stilren miljö.

Standardkonsol är 52mm
till centrum på dukröret.

Underlist

Mörkläggande skena

Det finns 4 synliga
varianter samt insydd
list. Till vänster visas de
synliga lister som erbjuds.

Används som sidoskena
till Rullgardin Mörkläggande.

Reglera din rullgardin på olika sätt
- Kulkedja (standard val)
- Vevreglage (fast/löstagbar vev)
- Motorstyrning (via fjärrkontroll eller tryckknapp)

TILLVAL
29 mm

29 mm

15 mm

36 mm

OBS! Den sista listen på bilden används
endast vid mörkläggande skenor (endast vit)

Mått (BxD): 70 x 28 mm

Utrusta din rullgardin med det lilla extra
- Kulkedja i metall
- Wirestyrning i sidorna
- Monteringsskena för enklare montage

