SOLAR PLISEE och SOLAR DUETTE
kompletterar en smakfull inredning
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SOLAR PLISEE veckgardinen kan du välja antingen med ljusgenomsläppande eller

mörkläggande egenskaper.

SOLAR PLISEE monteras på fönstrets yta och är en snygg del av inredningen som kan ersätta

traditionella gardiner. Med vår omfattande färgkarta kan du framhäva inredningens särprägel.

DUETTE

PLISEE

SOLAR DUETTE®är ursprungligt

och energieffektivt cellulärt tyg som

isolerar fönstret mot både värme

och kyla och bevarar sin form bra.

Energy Efﬁcient Style

SOLAR PLISEE och DUETTE är tekniska gardiner som monteras på fönstret.

SOLAR Plisee är av enkelt vecktyg och SOLAR DUETTE av dubbelt cellulärt tyg med goda värmeisolerande egenskaper.
SOLAR PLISEE och SOLAR DUETTE

- monteras på fönstret,

- snyggt och vackert inredningselement som kan ersätta traditionella gardiner,

- jämnar ut temperaturen i rummet: filtrerar värmestrålningen från solen sommartid och hindrar värmen inomhus att
stråla mot fönster vintertid,
- SOLAR DUETTEs horisontala luftfickor fungerar som värmeisolering,

- till produkterna fås många olika slags användningsmekanismer,
- förbättrar akustiken.

- SOLAR PLISEE och SOLAR DUETTE –gardinerna filtrerar ljus
- tack vare ledare på sidorna är SOLAR PLISEE så gott som mörkläggande och SOLAR DUETTE helt mörkläggande

- alla mekanismer är säkra för barn
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SOLAR DUETTE dagtid

SOLAR DUETTE nattetid

SOLAR DUETTE
full med goda egenskaper
Ljusreglerande
Tyget antingen filtrerar eller dämpar ljus eller
mörklägger helt.
Bryter ljus
Dubbelt tyg släpper igenom behagligt ljus.
Ljusreflekterande
Ljus utsida och täckt ytskickt reflekterar värme.
Behaglig luft inomhus
Isolerande luftfickor sänker kylningskostnaderna.
Effektiv
Skyddar på öst- och västsidan där solen är lågt.
Smakfull
Tygerna finns i många olika färger, mönster och stilar.
Snygg
Behåller sin form och sina jämna veck.
Stadig
Behåller sin form i temperaturer upp till 80 °C.

Tät
Inga linhål som släpper igenom ljus
Insynsskydd
Tyget bryter ljuset – inga avslöjande skuggor.
Sparar energi
Isolerande luftfickor hindrar värmen från att
strömma ut vintertid och in sommartid.
Dolda fördelar
Cellernas inre yta reflekterar värme
Brandsäker
Brandsäker ytbehandling kan väljas som tilläggsegenskap.
Hållbar
Tyget tål fukt, tvättbar 100 % polyester.
Elastisk
Passar också i osymmetriska fönster.

SOLAR DUETTE
förbättrar husets värmeisolering.
Hemmets värmeisolering och tjocka väggar skyddar mot vinterns köld och sommarens hetta.
Trots att den moderna fönster- och dörrindustrin tillverkar praktiskt taget fullständigt isolerande produkter förbättrar
SOLAR DUETTE ytterligare fönstrens värmeisolering. I gamla hus är skillnaden tydligt märkbar.
SOLAR DUETTE sänker värmekostnaderna vintertid och kylningsbehovet sommartid.
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altavanti.fi

SOLAR PLISEE och SOLAR DUETTE
kompletterar en smakfull inredning

l ove t h e s u n
Telefon +358 10 501 4450 Fax +358 8 463 770
solar@solar.fi
www.solar.fi

