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PLISSÉGARDINER
 RÄCKE • INGLASAD BALKONG • TERRASS

Måttanpassade plisségardiner
Våra plisségardiner är ett praktiskt och dekorativt tillval som ger dig möjlighet att 
skapa olika ljussättningar för din balkong och terrass. De ger ett stabilt skydd mot 
solens starka strålar och bidrar till en lägre temperatur, både på balkongen och 
i ditt hem, samt ett praktiskt insynsskydd från grannar och förbipasserande.
De specialtillverkas unikt till just din inglasning för att passa perfekt.



Växel: 010-16 13 400 
Orrekulla industrigata 61
425 36 Hisings Kärraalnova.se

VÄLJ BLAND FLERA UTFÖRANDEN

PLISSÉGARDINER FRÅN VISOR

Gardinerna är tillverkade av en tvättbar och pärlemorbehandlad polyester-
duk, som reflekterar bort solljus och bidrar till en svalare balkong. Plisséer-
na är monterade med clips och kan enkelt tas loss för rengöring.

Med sin praktiska tvåvägsjustering är de enkla att justera både uppifrån och 
nerifrån till önskat läge och höjd i fönsterpartiet. 

ART NR BESKRIVNING

3001010 Plisségardin Lucka - hög täthet kulör 1263- L=1100-1500mm

3001030 Plisségardin Lucka - hög täthet kulör 1250 - L=1100-1500mm

2001020 Plisségardin Lucka - låg täthet kulör 3502 - L=1100-1500mm

3001040 Plisségardin Lucka - låg täthet kulör 3501 - L=1100-1500mm

3001015 Plisségardin Våningshög - hög täthet kulör 1263 - L=1500-2500mm

3001035 Plisségardin Våningshög - hög täthet kulör 1250 - L=1500-2500mm

3001025 Plisségardin Våningshög - låg täthet kulör 3502 - L=1500-2500mm
3001045 Plisségardin Våningshög - låg täthet kulör 3501 - L=1500-2500mm

3001065 Plisségardin Räckesplissé - hög täthet kulör 1263 - L=upp till 1100mm

3001060 Plisségardin Räckesplissé - låg täthet kulör 3502 - L=upp till 1100mm

KOMPETENS, KVALITET OCH HÅLLBARHET
Alla våra produkter projekteras och tillverkas unikt för varje projekt, ofta i tätt sam-
arbete med arkitekter. Vi bistår med råd, tips, beräkningar och BIM modeller för att 
förenkla Ert arbete och erbjuder sedan ett totalåtagande inklusive montage.
Vi är medlemmar i Balkongföreningen Norden och följer dess högt ställda normer på 
kvalitet och säkerhet. Kvalitetskraven säkerställs genom full överblick av tillverkningen i 
vår egen fabrik, i anslutning till huvudkontoret i Göteborg. 
Vi har även valt att fokusera på 100% återvinningsbarhet som en del i vårt långsiktiga 
miljö- och hållbarhetsarbete. 
Självklart är vi certifierade enligt ISO 9001, EN 1090 och ISO 14001.

TYGFÄRGER

3501 - Vit

Låg täthet

1250 - Vit

Hög täthet

3502 - Ljusgrå

Låg täthet

1263 - Ljusgrå

Hög täthet

RAL9016 - Vit

RAL9006 - Grå
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