
SOLAR Moon

En gardin för fullständig mörkläggning 

och lugn sömn



SOLAR Moon

Förbättrar husets värmeisolering

SOLAR Moon 

är av toppkvalitet
Ljusreflekterande

Ljus utsida och aluminiumbelagd inre yta 

på cellen reflekterar värme.

Behaglig inneluft

Isolerande luftfickor minskar kylningskostnader 

och hindrar värmespridning

Snygg

Behåller sin form och veckens jämna mellanrum.

Stadig

Bevarar sin form i temperaturer upp till 80 °C.

Tät

Gardinen har inga hål för linor som släpper igenom ljus. 

Med ledare uppe och nere säkerställer vi fullständig 

mörkläggning.

Hållbar

Tyget är fukttåligt, 100 % polyester.

Effektiv

Förhindrar effektivt värmande solgass på sommaren och 

minskar värmesvinnet genom fönstret på vintern.   

Hemmets värmeisolering och tjocka väggar skyddar mot köld 

på vintern och hetta på sommaren. Trots att den moderna fönster- 

och dörrindustrin gör nästan helt isolerande produkter, förbättrar 

SOLAR Moon värmeisoleringen hos fönster ytterligare. 

I gamla hus är skillnaden tydligt märkbar.

3

Enligt VTT:s tester (02/2016) förbättrar 

gardinen fönstrets värmeisolerande 

förmåga med nästan en tredjedel.

SOLAR Moon är den enda fullständigt mörkläggande gardinen på marknaden 

som monteras mellan fönster. Den är lika lätt att använda som alla de övriga SOLAR-gardinerna.

-  Mörklägger fullständigt

-  Lätt att använda

-  Ny, vacker SWEET-utformning på ytliga delar välanpassade för fingerspetsar

-  Säker för barn – inga hängande delar eller snören

-  Standardfärger på ytliga delar: vit, beige, ljusgrå, mörkgrå, brun och svart

-  Förmånlig och hållbar

-  Passar i alla nyaste MSE-fönster

-  Lätt och snabb att montera

-  Uppfyller kraven för fönster i energiklass A i fråga om lufttäthet och hållbarhet mot vindtryck (standard SFS 3304, första klass)

-  Patenterad

-  SOLAR Moon är en produkt med Nyckelflagga

Som tilläggsutrustning fås - Solar Spring snörmekanism som samlar lyftsnöret mellan fönstren när gardinen är uppe.

DUETTE är energieffektivt cellulärt originaltyg som isolerar 

fönster mot både värme och kyla och bevarar sin form bra.
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Energy Efficient Style

mörklägger solen och månen

SOLAR

Moo�
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I SOLAR Moon-gardinernas färgkarta finns åtta olika toner som alternativ 

för insidan som stänger ut ljuset fullständigt. Alla tyger är vita utåt (0201 Swan).

0201 Swan

SOLAR Moon

Färgmodeller för gardiner

0161 Papyrus

4440 Oyster 4532 Elephant

7034 Mouse

1831 Charcoal0633 Dolphin

4434 Ivory



4 5

I SOLAR Moon-gardinernas färgkarta finns åtta olika toner som alternativ 

för insidan som stänger ut ljuset fullständigt. Alla tyger är vita utåt (0201 Swan).

0201 Swan

SOLAR Moon

Färgmodeller för gardiner

0161 Papyrus

4440 Oyster 4532 Elephant

7034 Mouse

1831 Charcoal0633 Dolphin

4434 Ivory



76

mörklägger solen och månen

SOLAR

Moo�



76

mörklägger solen och månen

SOLAR

Moo�



Telefon +358 10 501 4450

solar@solar.fi

www.solar.fi
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