Rullgardiner
-Valfrihet i fokus

Valfrihet i fokus
Rullgardinen är en klassiker bland solskydd. Den finner sin plats såväl i hemmet som i offentlig miljö.
Man hittar den i sovrummet, i skolan, hos tandläkaren, på den inglasade altanen och så vidare.
I vårt stora vävsortiment för måttanpassade rullgardiner finns över 200 vävar, vilket gör att det finns
en rullgardin för alla behov. Vi erbjuder allt från transparenta vävar för ett behagligt ljusgenomsläpp
till mörkläggningsvävar, mönstrade, randiga och enfärgade. Vi har en mängd tillval såsom dekorlister,
volanger, färgade kulkedjor och motorer.
Vi sätter valfriheten och kreativiteten i fokus, därför har vi valt att inte ha några färdiga modeller. Vi
tror att kunden är den som bäst vet vad den vill ha och med dina idéer och med våran kunskap har vi
dom rätta verktygen till att skapa levande fönster.
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Markisol tillverkar rullgardiner med mönster från Mairo. Här följer några exempel på tryck.

Baronessa

Mademoiselle
Nedan visas två av Mairos barnmönster. Zoo och Fem Myror.

Zoo

Fem Myror

Dubbelgardinen
Här möts teknik och design. Detta stilrena och praktiska solskydd lämpas sig speciellt i offentliga miljöer
men även i lyxvillan. Rullgardinen sitter monterad i en kassett och är enkel att montera på vägg eller i tak.

E12
Väggmonterad kassett i format 70x70 mm (art.nr. 80520) finns även i storlek 90x90 mm (art.nr. 80521).

Sprängskiss över Dubbelgardinen.
Rullgardinen manövreras med
kulkedjedrag, vevreglage eller
elmotor.

Kassettrullgardin mini B7
En liten och diskret kassettrullgardin som monteras med dubbelhäftande tejp direkt på fönsterkarmen.
Kan också skruvas fast.
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Kassettmått: höjd 62 mm x djup 40 mm,
bredd sluss 20 mm.
Rekommenderad maxbredd:
160 cm
Max höjd för Mörkläggningsväv: 150 cm
Max höjd för Transparent väv: 180 cm
Max höjd för Screen väv:
120 cm

Sprängskiss över Kassettrullgardin mini B7.

Kassettrullgardin mini M25
Mini M25 är en liten och mycket stilren kassettrullgardin som finns i vitt, svart och aluminium.
Den har spår för gardinglid i framkant så att den på ett enkelt sätt kan kombineras med textilgardiner.
Mini M25 manövreras med kulkedja, fjäder eller motor, och monteras på vägg eller i tak.

Kassettmått: höjd 50 mm x djup 53 mm
Rekommenderad maxbredd:
160 cm
Max höjd för mörkläggningsväv:
180 cm
Max höjd för transparent väv: 200 cm
Max höjd för screenväv:
140 cm

Allmänt om måttanpassade rullgardiner
Rullgardinen har en insydd trälist som avslut, mörkläggningsrullgardiner limmas. Mörkläggnings-rullgardinerna görs underrullade och övriga rullgardiner överrullade, eller enligt önskemål. Kulkedjemekanismen är vår standardmanövrering. Den monteras på höger sida eller enligt önskemål. För att sätta en
personlig prägel på rullgardinen har vi flera olika tillval.

Trälist som avslut
Att pryda sin rullgardin med en trälist är ett enkelt sätt att komma närmre
naturen. Skapa en helhet genom att välja samma färg på trälisten som på övrig träinredning, eller välj en avvikande färg för att skapa ett blickfång. Listen
levereras dubbel vilket ger en mycket bra stadga åt rullgardinen. Våra trälister
finns i både massiva träslag samt laserad lind. Bredd 50 mm samt 35 mm.

Aluminiumprofil som avslut
Aluminiumprofilen ger en känsla av lyx.
Metallen i kombination med dess mjuka
form bidrar till ett stilrent intryck i det
moderna hemmet, samtidigt som den i
sekelskiftesvillan skapar en perfekt balans mellan gammalt och nytt. Både den
runda och den ovala profilen finns i vitt,
svart och aluminium.

Volang som avslut
Volangen ger ett elegant intryck och vi har flertalet modeller att välja
mellan. Volangen är populär i fönster där möjligheten till textilgardiner
är begränsad, t ex på balkonger. Den sys med färgmatchande kantband
men kan även beställas med kantband i avvikande färg. Volangen kan
även limmas dubbel, då utan kantband.

Färgade mekanismer
Som tillbehör har vi kulkedjor i
färgerna svart, brun, beige och röd,
samt kulkedja helt i metall.

Rullgardin med metalliserad mekanism och metallkulkedja. (För
28 mm rör, max bredd 2000 mm)

Motordrift
Vi erbjuder även motordrivna rullgardiner med tillhörande fjärrkontroll eller väggbrytare.

Rullgardin med motordrift och fjärkontroll eller väggbrytare.
(24 volt, trådburen)

Motordriven rullgardin i kassett.
Drivs av batteristav som kan gömmas
bakom rullgardinen.

Teknisk information
Vi använder oss av följande dimensioner på aluminiumrören beroende på rullgardinens bredd och
manövreringsmekanism.
Vid beställning av rullgardin med kulkedjemekanism (standard):

Ø 28 mm
upp till 2000 mm

Ø 32 mm
2010-2400 mm

Ø 43 mm
2410-3000 mm

Vid beställning av rullgardin med fjädermekanism (tillval):

28 mm
upp till 2000 mm

36 mm
2010mm -2500 mm

Måttagning
Ange alltid i vilket mått du vill ha din rullgardin, TOTALMÅTT, NISCHMÅTT eller VÄVMÅTT.
Totalmått (Tm): Rullgardinens totala bredd inklusive beslag. Väven är 3 cm mindre än angivet totalmått
(vid fjädermekanism är väven 3,5-4 cm mindre). Ange totalmått när du vet exakt var beslagen ska sitta.
Nischmått (Nm): När rullgardinen ska placeras i en nisch mäter du nischens bredd och anger detta. Var mycket noga då du mäter och mät där rullgardinen ska sitta, då nischens mått ofta minskar ju
närmre fönstret man kommer.
Vävmått (Vm): Ange vävmått när du vill vara säker på att väven kommer att täcka en bestämd yta.
Väven kommer att skäras i måttet som anges.

