
Duo Rullegardin er Royals svar på en luksuriøs rullegardin. Denne spesielle formen for solbeskyttelse 

har to stofflag med vekslende gjennomsiktige og ikke-transparente striper, noe som gir deg god mulig-

het til å justere lysgjennomskinn etter behov.

DUO RULLEGARDINER



Standard kjedebetjening

Firkantet kassett

Mørkleggende tekstil

Generelt
Duo Rullegardinen består av et dobbelt 
stofflag med transparente og ikke-
transparente striper. Stripene beveger seg i 
samspill med hverandre slik at du kan styre 
åpningene selv. Vi har mange forskjellige 
design, mønstre og farger å velge mellom 
på våre tekstiler.

Mørklegging
I Duo Rullegardinkolleksjonen finner du 
også mørkleggende tekstiler. Disse egner 
seg særlig godt på soverommet. En spesiell 
bunnlist sikrer at de to stoffbanene glir 
tilstrekkelig nær hverandre slik at bare 
minimalt med lys får lov til å passere når 
den er lukket.

Betjening
Alle Duo Rullegardinene leveres som 
standard med kjedetrekk. Kjedetrekk kan 
plasseres på valgfri side. Man kan også 
bestille med el-betjening. Da kan man 
velge mellom  bryter, fjernkontroll eller 
app-styring.  

Avslutning
På Duo Rullegardinene kan man velge 
mellom rund og lukket bunnlist.

Beslag
Duo Rullegardinene kan monteres med 
Standardbeslag, Forlengende beslag, 
Plastvindubeslag, Wire og Monteringsprofil. 
Forlengende beslag brukes når det er 
utstående deler, for eksempel håndtak eller 
vindusgrep som er i veien.
Plastvindubeslag festes lett på dreie-/
vippevinduer, uten at du behøver å bore 
eller skru i vinduet.
Wire anbefales ved montering  på dører og 
vippevinduer.
Monteringsprofil vil forenkle monteringen 
da man ikke behøver å montere festene i 
enden på Duo Rullegardinen. 

Kassett
Kassetter leveres i forskjellige størrelser 
etter rør til duken. Du kan velge mellom 
rund og firkantet kassett.

DUO RULLEGARDINER
Min bredde  35 cm (60 cm ved elektrotrekk)

Maks bredde   270 cm

Min høyde   55 cm (30 cm ved elektrotrekk)

Maks høyde   300 cm

El-betjening

Profilfarger

Hvit (RAL 9016)

11
Sort

15
Aluminium Sølv

13
Champagne

14
Off-white (RAL 9010)

12

Beslag

Forlengende beslag Plastvindubeslag Monteringsprofil Wire

Rund bunnlist Lukket bunnlist

Avslutning Funksjon

Åpen Halvåpen Lukket




