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rullgardiner
innvendig solskjerming

moderne & trendy
Lysdempende og Varmereflekterende - Hindrer innsyn Dekorativt og Funksjonelt - Trinnløs regulering
Rullgardiner fra Jotan Markiser har et moderne design med trendsettende duker som øker trivselen og
uttrykket i ethvert rom i hjemmet. Stoffet leveres fra helt lystett til mer transparent tekstiler og vi har et
stort utvalg forskjellige farger og mønstre å velge blandt. Våre rullgardiner passer både i det moderne
hjemmet og i bedriftsmiljøer.

k

Ensfarget eller mønster
Vi har et stort utvalg av farger å velge blandt,
både ensfarget og med mønster, samt
forkjellige grader av lystetthet

k

Trinnløs regulering

k

Varmereflekterende

Våre rullgardiner leveres med kjedetrekk og
trinnløs regulering som gjør de meget enkelt
å betjene

I tillegg til å være effektive mot lysinnslipp
og innsyn, er også våre rullgardiner varmereflekterende

din spesialist innen solskjerming

I tillegg til å være
effektive mot lysinnslipp og innsyn,
er våre rullgardiner
meget varmereflekterende
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rullgardiner - teknisk info
k Rullgardiner fra Jotan Markiser leveres med kjedetrekk og trinnløs regulering
k Moderne og trendsettende design som øker trivel og uttrykk
k Passer både i det moderne hjem og på arbeidsplassen
k Høy kvalitet på duken som gjør den enkelt å rengjøre og gir lang levetid
k Duken leveres i mange forskjellige grader av lystetthet, farger og mønstre
k Rengjøres enkelt ved normal støvtørking og lett fuktig klut
k Rullgardinene leveres ferdig montert av Jotan Markiser

HØYDE/BREDDE

FARGER OG MØNSTRE DUK

MAX HØYDE:

3 meter

RULLGARDINER FÅES I EN MENGE

MAX BREDDE:

2,8 meter

FORSKJELLIGE FARGER, MØNSTRE

FARGER KONSTRUKSJON

OG LYSTETTHET.

LYS/VARME REDUKSJON

KONTAKT OSS FOR KOMPLETT
SORTIMENT.

VARMEREDUKSJON: Inntil 30%
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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