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RULLGARDIN
Klassiskt solskydd

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
• Tidlöst solskydd
• Isolerande mot värme och kyla
• Många tygfärger/modeller
• Istället för gardinkappa

Rullgardinen är ett tidlöst och stiligt solskydd. Passar till de flesta fönstren i hemmet som på kontoret/ arbetsplatsen. 
Vill du ha skugga, svalka eller bara se på tv utan att bli bländad? Rullgardin är ett mycket bra val av solskydd. 

Finns i många kulörer och mönster. Mörkläggande duk till sovrummen eller ett behagligt solskydd till tv-rummet. 
Eller välj DUO-gardinen – bestäm själv hur mycket som man ska se in eller ut.

Levereras alltid 

barnsäkra enligt 

SS-EN 13120:2009

+A1:2014 ”Invändiga 

Solskydd - Funktions 

och Säkerhetskrav”

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. 

RULLGARDIN
Klassiskt solskydd

- Rullgardin Small  
∙ Max bredd 180 cm/max höjd 250 cm 
∙  Med kassett (som mörkläggande max 
höjd 200 cm)

∙  Betjäning – Kulkedja, mjukstängande 
fjäder, motor.

Rullgardinen finns i olika modeller

- Rullgardin Medium  
∙  Max bredd 280 cm/ 
max höjd 300 cm

∙ Med kassett
∙  Betjäning – Kulkedja, mjuk- 
stängande fjäder, motor.

- Rullgardin Large 
∙  Max bredd 400 cm/  
max höjd 400 cm

∙ Med kassett
∙  Betjäning – Kulkedja, mjuk- 
stängande fjäder, motor.

-  Effektrullgardin /  
DUO-gardin – 

∙  Max bredd 280 cm/  
 max höjd 240 cm

∙ Med kassett
∙ Alltid med monteringsskena
∙ Betjäning – Kulkedja, motor.


