
Plisségardiner har blitt en bestselger innen solskjerming på grunn av sine multifunksjonelle egenskaper. 

De fleste kjenner plisségardiner som en foldet tekstil som trekkes opp og ned fra toppen av vinduet, men 

i dag har vi over 30 systemer som kan tilpasses en rekke ulike vinduer, uansett form. Royal Solskjerming 

har i tillegg unike tekstiler, basert på dagens trender og inspirert av nordisk design.

PLISSÉGARDINER



PLISSÉGARDINER

Enkel duk

Betjeningsgrep

Smarte systemløsninger

El-betjening

Parkeringshøyde Plisségardiner, Standardsystemet AO10 

Fyller i oppheist posisjon, cm                4,2           4,9  5,6     6,4 

Plissé høyde, cm                                   100          150 200    260  

Min bredde  se tekstilen og systemet

Maks bredde   se tekstilen og systemet

Lamellbredder 20 mm og 32 mm

Egenskaper
En plisségardin består av plissert tekstil i ett 
lag. Den skjermer svært effektivt for både 
lys og innsyn, i tillegg til å gi hjemmet ditt 
et unikt preg. Plisségardiner er en perfekt 
kombinasjon av funksjon og estetikk. De 
tar liten plass og skjermer effektivt for lys 
og innsyn. Velg mellom egenskaper som 
varmereflekterende, skitt- og støvavvi-
sende, fuktavvisende, lysreflekterende og 
antibakterielle tekstiler.

Kolleksjonen
Kolleksjonen inneholder mer enn 100 tek-
stiler i ulike farger og nyanser – med unike 
teksturer og print.

Systemløsninger
Uvanlig vindusform? Vi tilpasser våre plis-
ségardiner på millimeteren, slik at de all-
tid vil passe perfekt til dine vinduer. Vi har 
mange systemløsninger å velge mellom. De 
to vanligste er Standard AO10 og fri parke-
ring BB24. Standard AO10 festes i toppen 
av vinduet og brukes ved å dra i snoren. 
Fri parkering BB24 har små fester oppe 

og nede i vinduet og kan dras nedenifra 
og opp eller ovenifra og ned ved hjelp av 
betjeningsgrep.

Komponenter og profiler
Komponentene og profilene leveres i en 
farge som matcher tekstilen. Det er angitt 
på tekstilprøvene hvilken farge som leveres 
som standard, men du kan også velge en 
annen farge. Dette må beskrives ved bestil-
ling.

•   Leveres i mange forskjellige farger 
    og kvaliteter: Transparent, semi-
    transparent, solreflekterende, flamme-   
    hemmende, smussavvisende,  varme
    avvisende, lysfiltrerende. I tillegg har 
    vi fuktavvisende tekstiler som gjør 
    dem velegnet til bad og kjøkken. 
•   Lite plasskrevende.
•  Leveres med el-betjening - bryter, 
    fjernkontroll og app-styring

1
Hvit

2
Alu. / Sølv

3
Antracit

5
Sort 

4
Beige / Off-White 

6
Børstet aluminium naturell

7
Børstet aluminium champagne 

Profilfarger - Tillegg i prisen for børstet aluminium.

Standard AO10 AO20

Smartcord AU10 Smartcord AU20

Fri parkering BB24

Systemløsninger - de mest populære




