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täydentävät tyylikkään sisustuksen
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SOLAR PLISEE ja DUETTE ovat ikkunan pintaan asennettavia teknisiä verhoja. 

SOLAR Plisee on yksinkertainen vekkikangas ja SOLAR DUETTE kaksinkertainen, hyvin

lämpöä eristävä kennokangas.

SOLAR PLISEE ja SOLAR DUETTE

- asennetaan ikkunan pintaan  

 - näyttävä ja kaunis sisustuselementti, jolla voidaan korvata perinteiset verhot 

 - tasaa huoneen lämpöä: suodattaa kesällä auringon lämpösäteilyä ja estää talvella sisälämmön säteilyn ikkunaan

- SOLAR DUETTEn vaakatasossa olevat ilmataskut toimivat lämmöneristeenä

- tuotteisiin saatavilla paljon erilaisia käyttömekanismeja

 - parantaa akustiikkaa 

 - SOLAR PLISEE ja SOLAR DUETTE -verhot suodattavat valoa 

- sivujohteiden avulla SOLAR PLISEE on lähes pimentävä ja SOLAR DUETTE pimentävä

- kaikki mekanismit ovat lapsille turvallisia

®SOLAR DUETTE on alkuperäinen ja 

energiatehokas kennokangas, joka 

eristää ikkunat sekä lämpöä 

että kylmää vastaan ja 

säilyttää hyvin kuosinsa. 

Valoisuudensäädin

Kangas joko suodattaa tai himmentää valoa.

Valoa murtava

Kaksinkertainen kangas päästää läpi miellyttävää valoa.

Valoa heijastava

Vaalea ulkopuoli ja peitetty pintakerros heijastavat lämpöä.

Miellyttävä sisäilma

Eristävät ilmataskut pienentävät jäähdytyskuluja.

Tehokas

Suojaa itä- ja länsipuolella, jossa aurinko on matalalla.

Tyylikäs

Kankaissa on paljon erilaisia värejä, kuvioita ja tyylejä.

Siisti

Säilyttää kuosinsa tasavälein jaetuilla vekeillä.

Vakaa

Säilyttää kuosinsa jopa 80 °C:n lämpötiloissa.     

Tiivis

Ei valoa läpäiseviä narunreikiä.

Näkösuoja

Kangas murtaa valoa - ei paljastavia varjoja.

Energiaa säästävä

Eristävät ilmataskut estävät lämmön kulkeutumista 

talvella ulos ja kesällä sisään.

Huomaamattomat edut

Kennojen sisäpinta heijastaa lämpöä.

Tulenkestävä

Lisävalintana on tulenkestävä pintakäsittely.

Kestävä

Kangas on kosteutta kestävä, pestävä 100 % polyesteri.

Joustava

Sopii myös epäsymmetrisiin ikkunoihin.

SOLAR DUETTE

parantaa talon lämmöneristystä
Kodin lämmöneristys ja paksut seinät suojaavat talven pakkasilta ja kesän helteiltä. 

Vaikka nykyaikainen ikkuna- ja oviteollisuus tekee lähes täydellisesti eristäviä tuotteita, 

parantaa SOLAR DUETTE entisestään ikkunoiden lämmöneristystä. Vanhoissa taloissa ero on huomattava. 

SOLAR DUETTE vähentää lämmityskuluja talvella ja jäähdytystarvetta kesällä.

2 3

Energy Efficient Style

SOLAR DUETTE päivällä SOLAR DUETTE yöllä

SOLAR PLISEE -vekkiverhon voit valita joko valoa läpäisevänä tai pimentävänä.

SOLAR PLISEE on ikkunan pintaan asennettava, tyylikäs sisustuselementti, jolla

voidaan korvata perinteiset verhot ja jonka  laajalla värimallistolla korostetaan 

sisustuksen persoonallisuutta.

SOLAR DUETTE

täynnä hyviä ominaisuuksia

DUETTE PLISEE
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Puhelin 010 501 4450 Fax (08) 463 770

solar@solar.fi

www.solar.fi
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