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Effekt-
gardinen 

– Rätt ljus i alla lägen
En stor nyhet i enkel och 

modern design. 
Väven rullas runt steglöst och 

enkelt, du bestämmer själv hur
ljuset ska spela i rummet eller 

om du vill ha helt 
           insynsskyddat. 
  Rätt ljus i alla lägen.

Från helt uppfälld i kassett till helt nerfälld.
Tygläge från ljusbalans till mörkläggning.
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3-års 
GARANTI

på vårt arbete 
och samtliga
 produkter

Ljus & comfort (Åhus Persiennservice) Sandvaktaregatan 16. 296 35 Åhus. Tel 044-28 89 90. Fax 044-28 89 99. www.ahus-persiennservice.se

Uppfälld gardin har måtten
Väggmonterad:
Djup:              89 mm
Höjd:              120 mm

Takmonterad:
Djup:              67 mm
Höjd:              117 mm

Effektgardinen – Nyhet på marknaden

En nyhet på marknaden. Väven rullas runt steglöst enkelt 
fram och tillbaka. Du får helt insynsskydd eller ett lagom 
ljusinsläpp. 
Kan beskrivas som en högkvalitativ ny typ av rullgardin 
som du kan ställa om tyget på – i alla lägen, med en enkel 
handrörelse. Ny och stilrent modern i form och design. 
Passar både i riktigt stora fönster och i små. Liksom den 
passar både i modern arkitektur och blir en enkel fi n 
brytning i äldre hus. 
Effektgardinen fi nns i vit, off-white, ljusgrå och svart 
lättskött polyesterväv. Kassett i vitt eller silver, sidodrag i 
vitt eller grått. Effektgardinen skräddarsys till dina fönster. 
Från 30x60 cm till 240x240 cm.

Kvalitet lönar sig – Se upp när du jämför priser. På marknaden fi nns 
många solskyddprodukter av dålig kvalitet till låga priser. Köper du 
solskydd av oss får du kvalitet som varar och mark na dens starkaste 

garantier ge nom vårt medlemskap i Svenska Solskyddsförbundet. Material- och tillverknings-
 fel såväl som fel vid av oss utförd montering av produkterna omfattas av garantierna. Själv-
klart är vår  målsättning att du aldrig ska behöva komma i en situation där dessa garantier 
ska bli aktuella.
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