
Mange velger rullegardiner fremfor andre gardiner fordi de er så fleksible. Muligheten til å velge 

mellom mange farger og ulike typer tilbehør gir et mer eksklusivt preg enn standardløsninger. Hos 

Royal Solskjerming legger vi vekt på at rullegardiner skal gjøre mer enn å bare skjerme for sollys. Vår 

kolleksjon er inspirert av dagens trender. Hos oss finner du alltid en løsning som passer inn i ditt hjem.

RULLEGARDINER



Standard kjedetrekk

Bunnlist i tre

Kassett med frontprofil

Generelt
Rullegardiner leveres i mange forskjellige 
farger, strukturer og duk-kvaliteter. Vi har 
Transparent, Semi-Transparent, Screen, 
Solreflekterende, Thermoflex gjennomsiktig 
og Mørkleggende. Våre unike tekstiler 
bidrar til at rullegardinene skiller seg ut fra 
alle andre.

Våre systemer
Alle våre rullegardiner leveres som standard 
med kjedetrekk, men kan også leveres med 
fjærbetjening, LiteRise eller el-betjening - 
bryter, fjernkontroll eller app-styring. 
Royal Medium: Et standard rulle- gardinsystem 
som passer til vinduer opp til 260 cm brede. 
Royal Large: Et rullegardinsystem som er 
utviklet for større vinduer opp til 360 cm 
brede. 
Royal Skråvinduer:  Denne modellen er 
velegnet til skråvinduer, hvor det ønskes 
maksimal mørklegging. Fordelen med 
systemet er at det kan tilpasses skråvinduer 
fra Velux samt vindusrammer opp til 90 
grader vinkel på vindu.
Termoflex: Solreflekterende, varme-
reduserende og gjennomsiktig. Reduserer 
solvarmen effektivt i den varme årstiden og 
senker fyrings-utgiftene i vintermånedene. 
Insektsgardin: Innsektsnett leveres med hvit 
eller sølv kassett og sideskinner. Screenduken 
er i mørk grå farge. 
Alle rullegardinene kan produseres med wire 
som er godt egnet for dører og vippevinduer. 
Rullegardinene kan skråskjæres, leveres med 
overrulling og ulike avslutnings alternativer 
nede. 

Kolleksjonen
Kolleksjonen inneholder mer enn 200 tek-
stiler i ulike farger og nyanser – med unike 
teksturer og print. Bilde, logo eller tekst kan 
trykkes på rullegardinen.

Komponenter
Komponentene leveres i en farge som mat-
cher tekstilen. Det er angitt på tekstilprøve-
ne hvilken farge som leveres som standard, 
men du kan også velge en annen farge. 

Avslutning
Som standard leveres rullegardinen med 
rett avslutning. Rullegardinen kan også le-
veres med ulike underlister i forskjellige far-
ger, innsydd bunnlist, dobbeltsting, bunnlist 
i tre, oval- og rund bunnlist.

Beslag
Rullegardinene kan monteres med 
Standardbeslag (tak/vegg), Luksusbeslag 
(Sort, hvit, sølv), Designbeslag ( Rustfritt 
stål), Vindusbeslag, Lange beslag eller 
monteringsprofil. 
 
Kassett
Kassetter leveres i forskjellige stør-
relser etter rør til duken. Man kan også få 
frontprofil til kassetten, da dekkes kassetten 
med samme tekstil som rullegardinen.

Sidelister
Sidelister kan velges om man ønsker total 
mørklegging ved valg av mørkleggende 
duk. 

RULLEGARDINER
Min bredde  35 cm (28 mm rør), varierer på rør

Maks bredde   360 cm, varierer på duk og rør

Min høyde   30 cm

Maks høyde   300 cm, varierer på duk og rør 

El-betjening

Standard Luksus Design

Beslag Monteringsprofil

1 42 53 6
Hvit Off-whiteGrå SortAntracit Brun

Profilfarger




