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plissègardiner
innvendig solskjerming

praktisk & trendy
Beskytter godt mot varme -og lysinnslipp - Fortsatt god
plass i vinduskarmen - Hindrer innsyn - Elegant og trendy
Plissègardiner er en trendy og praktisk måte å skjerme for sol og varme (og mot kulde om vinteren).
Produktet kan monteres over vinduet eller på selve vinduet hvis ønskelig. Plissègardiner fra Jotan Markiser
kan leveres med snor eller håndtak og kan åpnes både fra topp og bunn for maksimal fleksibilitet.
Gardinene kan fåes i en mengde forskjellige farger og mønstre slik at de kan tilpasses stilmessig til ditt
interiør, dine ønsker og smak.

k

Kan justeres både fra topp og bunn
Plissègardiner kan åpnes både fra topp og
bunn, noe som gir deg stor fleksibilitet. Kan
også låses både oppe og nede ved behov.

k

Behold plass i vinduskarmen

k

Skjermer mot innsyn

Plissègardiner bygger meget lite ut (2,5cm)
og tar derfor veldig lite av plassen i
vinduskarmen

Plissègardiner fra Jotan Markiser kan leveres
med tetthet fra 30-100% og skjermer meget
godt mot innsyn fra utsiden

din spesialist innen solskjerming

Leveres med lystetthet fra 30-100%.
Beskytter meget
godt mot innsyn fra
utsiden.
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plissègardiner - teknisk info
k Plissègardiner fra Jotan Markiser leveres med håndtak eller snor
k Kan leveres i mange forskjellige farger og mønstre
k Gardinene kan åpnes både fra topp og bunn
k Gardinstoffet er av høykvalitets stoff med lang levetid
k Konstruksjonen/rammen leveres i 2 forskjellige standardfarger
k Produktet leveres ferdig montert av Jotan Markiser

HØYDE/BREDDE

FARGER/STOFF

HØYDE:		

0,6-3 meter

PLISSÈGARDINER FÅES I EN

BREDDE:		

0,6-3 meter

MENGE FORSKJELLIGE FARGER,

FARGER KONSTRUKSJON

MØNSTRE OG LYSTETTHET.

LYS/VARME REDUKSJON

KONTAKT OSS FOR KOMPLETT
SORTIMENT.

VARMEREDUKSJON: Inntil 20%
LYSREDUKSJON:

30-100%

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OG STOFFPRØVER, TA KONTAKT MED OSS PÅ TLF 33 04 67 90 eller post@jotan.no
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