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Snygga och praktiska 

Plissérade gardiner från Visor ger dig möjlighet att kontrollera 
ljusinsläppet i ditt hem. Det är inte bara en vacker design utan 
du har nu fått möjligheten att skapa olika ljusförhållanden 
inomhus, på din inglasade balkong eller på din terrass. När 
du behöver det fungerar dina Visor gardiner som ett perfekt 
insynsskydd, utan att du blir av med det naturliga ljuset.  

En Finsk innovation 

Visor blind är framtagen för att motstå sommarens varmaste 
dagar och vinterns värsta kyla. Det är en Finsk innovation som 
tillverkas för hand i den färg och enligt måtten på dina fönster. 
Ur färgkollektionen kan du välja mellan semitransparent och 
icke transparenta tygalternativ som effektivt stänger ute den 
värsta värmen från solens strålar.  

Ett energisnålt val 

När du installerar gardiner från Visor i dina fönster 
förbättrar du energianvändningen i ditt hem. Tack vare 
pärlemorbehandlingen på utsidan av gardinen kan du 
sänka temperaturen i hemmet på sommaren, vilket minskar 
användanet av luftkonditionering.  

Två-vägsjustering 

Visor gardinernas två-vägsjustering gör att du kan 
justera gardinen nedifrån och upp och uppifrån och ned. 
Tvåvägsjusteringen är steglös, vilket gör att du kan lämna 
gardinen precis där du vill ha den, även mitt på fönstret.  

Enkel att installera och sköta 

Gardinerna är väldigt enkla att installera. Du behöver inga 
verktyg för att installera gardinerna på balkong, terrass eller 
uterumsinglasningar. Balkong- och terrassgardinerna fästs 
på över- och underkanterna på glasen så att de inte skallrar 
när det blåser. Med denna infästning förhindrar du inte heller 
inglasningens funktion.  

• Hållbara och enkla att sköta om 

• En praktisk och flexibel inredningsdetalj 
tack vare två-vägsjusteringen 

• Skyddar mot insyn och solens starkaste 
strålar, samtidigt som det naturliga ljuset 
släpps in 

• Finns som transparent, semitransparent 
och även helt mörkläggande alternativ 

• Du kan enkelt justera gardinen med ett 
handtag eller en teleskopstav

VISOR
BLINDS

Tack vare det tvättbara tyget, är Visor Blind 
väldigt lätta att rengöra.
Läs mer på www.visorblinds.se
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En detalj för dina fönster 

Visor gardiner ger en känsla av stil och kvalité 
till ditt hem. Den minimalistiska och vackra 
designen på gardinerna passar perfekt i fasta-, 
dörr- och öppningsbara fönster.  

Det finns inga löst hängande trådar, vilket gör 
att de blir ett säkert val för barnfamiljer. Tygerna 
tål att skrynklas till, de hittar alltid tillbaka till sin 
ursprungliga form och kan enkelt tvättas med 
vatten.  

Det finns tio olika tygfärger som du kan matcha 
din inredning med.  

FÖNSTERGARDINER 
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Sov bättre 

Visor mörkläggningsgardin gör att ditt rum blir helt 
mörkt även under de ljusaste årstiderna i Norden. 
 
Tyget är en dubbelplissé i 100% ogenomskinligt 
tyg. Anledningen till att det är en dubbelplissé är 
att trådarna går mellan tygerna vilket gör att det 
inte är några hål i tyget där ljus kan tränga igenom.

Den stilrena och minimalistiska 
mörkläggningsgardinen passar i både innerfönster 
och fönsterdörrar. Visors mörkläggningsgardiner 
är den perfekta lösningen istället för gamla 
perisenner eller rullgardiner.  

Mörkläggningsgardinerna finns i fyra snygga 
färger. 

MÖRKLÄGGNINGS-
GARDINER 
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En mer ombonad balkong

Med Visors balkonggardiner kommer du få 
en mer ombonad och komfortabel balkong. 
Med gardiner från Visor kan du styra hur 
mycket ljus och insyn du vill ha på din balkong. 
Pärlemorbehandlingen på utsidan av gardinen 
säkerställer att din balkong inte överhettas på 
sommaren. När du har gardiner på din balkong 
kan du stoppa ljuset direkt, så du kan lämna 
gardinerna i hemmet uppe för en mer öppen 
känsla i hemmet.  

Med Visorgardiner får även huset en mer 
enhetlig känsla.  

BALKONGGARDINER 



7

Perfekt insynsskydd 

Visorgardiner kan även installeras på räckesglas 
på din inglasade balkong. Gardinerna ger dig 
ett smart insynsskydd, eftersom du kan justera 
gardinerna nedifrån och upp och uppifrån 
och ned. Den steglösa justeringen ger dig 
möjligheten att, på ett enkelt sett, justera insyn 
och solljus. 

RÄCKESGARDINER 
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Skydda mot sol och insyn 

Visors terrassgardiner är designade för att 
passa perfekt på inglasade terrasser. Tack vare 
gardinernas smala design kan du installera 
dem på din inglasade terrass, utan att de stör 
inglasningens funktion.  

Terrassgardinerna finns i en enkel- eller 
dubbelgardin. Med dubbelgardinen får 
du en steglös gardin även fast du har ett 
handtag i mitten på rutan, så att du kan styra 
hur mycket insyn eller sol du vill ha på din 
terrassinglasning.  

TERRASSGARDINER 
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Få det svalare på balkongen 

Visors takgardiner håller sin form även när de 
installeras i horisontellt läge. Takgardinerna 
installeras med hjälp av vinklar för att hålla 
gardinerna på plats.  
 
Inglasade terrasser blir ofta otroligt varma på 
sommaren. Plisségardiner förhindrar den värsta 
solen från att överhetta din inglasning. Utsidan 
på tygerna är behandlade med pärlemor, 
behandlingen reflekterar bort solens starkaste 
strålar så att du kan njuta av din inglasning, även 
på sommaren.  

TAKGARDINER 
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FÖLJ OSS OCH BLI INSPIRERAD
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Visor Scandinavia

visorblinds
visorblinds



Suomen Visor Oy
Zatelliitintie 13

90440 Kempele
Finland

puh/tel +358 (0) 10 281 3200

www.visorblinds.se


