
Effektgardin Medium

Effektgardin Medium är ett modernt 
solskydd som ger rätt ljus i alla 
lägen. Den är dessutom ett 
dekorativt alternativ till solskydd 
med både form och funktion 
kombinerat för fördunkling, 
bländskydd eller som insynsskydd.

Effektgardin kan beskrivas som en rullgardin med en 
persienns funktion, där väven rullas ut steglöst. Du kan ställa 
tyget i olika lägen med en enkel handrörelse – välj själv 
mellan helt insynsskydd eller ett lagom ljusinsläpp. Den 
stilrena designen passar i både små och stora fönster. Den ger 
en mycket fin brytning i äldre hus och passar ypperligt även i 
det moderna!



MODELLER
Finns med montagelist och semikassett. Montagelist 
finns i medium vitt och grått. Semikassetten finns i 
vitt eller naturanodiserad aluminium.

STYRNING
Regleras med sidodrag eller motor med tillhörande 
fjärrkontroll.

MONTERING 
Monteras på vägg, i tak eller i nisch.

VÄV
Ett av branschens bredaste sortiment. Färgbeständiga 
och krympfria.

SKRÄDDARSYTT
Kostnadsfri rådgivning. Vi mäter dina fönster och 
skräddarsyr din beställning efter dina önskemål.

KVALITÉ 
Lång livscykel. Alla detaljer kan ersättas.

BARNSÄKRING 
För barns säkerhet medföljer ändlös kedja med 
kedjesträckare.
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Kvalitet lönar sig – På marknaden finns många solskyddsprodukter av 
dålig kvalitet till låga priser. Köper du solskydd av oss får du kvalitet 
som varar och marknadens starkaste garantier genom vårt medlemskap 

i Svenska Solskyddsförbundet. Material- och tillverkningsfel såväl som fel vid av oss utförd 
montering av produkterna omfattas av garantierna. Självklart är vår  målsättning att du aldrig 
ska behöva komma i en situation där dessa garantier ska bli aktuella.

3-ÅRS
GARANTI

PÅ VÅRT ARBETE 
OCH SAMTLIGA

 PRODUKTER

Montagelist Semikassett

Version 20160404

Standard Avslut R

Avslut S

max Ø 80 mm

61 mm
67 mm

Montagelist

100 mm

91 mm

94 mm
91 mm

max Ø 75 mm

94 mm

81 mm

Semikassett

MOTOR RADIO AUTO
TYGKOLLEKTION

+ FunktionskvalitéerKEDJA

Max 240 cmSidodrag Maxyta 7,2 kvmMax 300 cm

Kassett: max 2 delar, totalt 4,8 m 

Kassett: max 3 delar, totalt 5,7 m

Serie sidodrag Maxyta 12 kvm

Serie motor

Motor std Max 240 cm Maxyta 7,2 kvmMax 300 cmMin 60 cm

Min 50 cm

Maxyta 24 kvm

VM: + 4,0 cm

VM: + 4,0 cm

Motor RTS Max 240 cm Max 300 cmMin 65 cm Maxyta 7,2 kvm VM: + 4,0 cm

VM= vävmått 




