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PLISSÉGARDIN
Alternativet till vanliga gardiner

Vi hjälper till med allt. Råd, måttagning, demo, offert, 
montering. Hör av er till oss på Åkes solskydd så  
bestämmer vi tid som passar er för demo.  
Maila in dina frågor till oss så hjälper vi er  
igenom valet till rätt solskydd,  

Favoritfördelar
• Alla typer av fönster
• Isolerande mot värme och kyla
• Många tygfärger/modeller

Levereras alltid 

barnsäkra enligt 

SS-EN 13120:2009

+A1:2014 ”Invändiga 

Solskydd - Funktions 

och Säkerhetskrav”

Plisségardinen är möjligheternas gardin. Passar till i stort sett till alla fönstermodeller – lutande takfönster,  
trekantiga fönster, spetsiga fönster, runda fönster och självklart helt vanliga fönster också. 

Det finns mängder av olika vackra färger och strukturer att välja mellan.  
Klassiska en-färger eller mönstrade tyger. Valet är ditt. 

• Modell 16 Small passar bra på inglasade balkonger där det är smala infästningar
• Flera olika storlekar på vävarna. 16, 20, 25, 48

• Montering med lister på glasen där det inte går att fästa på karmen

Klimatsmart val – spar energi och hindrar kallras
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Välkomna till vår utställningsom ligger på  
Olof Asklunds Gata 14 i Högsbo (vid Pågens bröd). 

Gå in på vår hemsida för mer information om solskydd och öppettider.
Mejla eller ring oss så bokar vi upp en tid för besök hos er. 

PLISSÉGARDINER
Klassiker till alla typer av fönster

Några av våra modeller ser du här

F 1  – frihängande  
med draglina

VS 1  – Förspänd,  
1 fast list

VS 2  – Förspänd med  
2 lösa lister

F Touch  – Linlös,  
frihängande

Lutande F – Slope 1 & 2 Takfönster – flera modeller Dag & natt – förspänd Frihängande med motor

Många stiliga färger och mönster att välja mellan

Gå in på vår hemsida eller kom in i butiken så guidar vi om de olika modellerna.


