MARKISER

solskjerming
av ypperste kvalitet!

Hjemmets uteplass er en viktig del av vårt
hjem når sollyset titter frem og varmen
stiger. Etter lange mørkeperioder er
behovet for å benytte sommerhalvåret
optimalt viktig for oss. På varmesommerdager og kvelder har mange av oss behov
for skjerming både mot lyset og varmen. Da
er det viktig med riktig produkt som er
tilpasset kundens behov
• Fjerne uønsket og sjenerende sol inne
og på tv/pc skjermer
• Skjerme for solen på uteplassen
• Lage en lun uteplass for sene
sommerkvelder
• Duker med selvrensende effekt
• Fjernstyring og automatikk for •enkel
betjening
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SCREEN
Lysets inntrenging i hjemmet kan være sjenerende.
Da er det viktig med korrekt solskjerming som kan
blende for solen og samtidig holde temperaturen
inne på et behagelig nivå. Screen er et estetisk flott
produkt med stilrene profiler, liten kassett og duk
som passer godt inn på husets fasade.
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• Stilren solskjerming
• Liten kassett
• Duker som hindrer inntil 92% av varmen
• Lett å renholde
• Fjernstyring og automatikk for enkel betjening
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Rullegardiner
PERSIENNER
Utvendige persienner er en meget effektiv
solskjerming for å hindre varmen fra å trenge inn,
samtidig som man oppnår en optimal grad av
dagslys. Med en solhøyde i Norge som varierer med
årstiden kan man enkelt endre lamellenes stilling
for å oppnå optimalt lysinnslipp men samtidig
hindre sjenerende lys og varme.

Rullegardiner er ett flott og fleksibelt produkt som kan
benyttes i alle rom og setter et elegant preg på rommet. Vi
har et bredt spekter av muligheter både i form av
manuelle- og motoriserte løsninger, samt med- eller uten
styreskinner og kasse. Moderne og trendsettende duker
gjør rullegardinene til et pro- dukt som øker trivselen og
uttrykket til ethvert rom i hjemmet.
• Dekorative og funksjonelle tekstiler som dekker alle
behov
• Manuell betjening eller motor.
• Kjedetrekk og trinnløs regulering, kan også levers med
styreskinner.
• Dukene leveres ensfarget eller med mønster.
• Mørklegging og transparente tekstiler etter ditt behov.
• Tekstiler med lysdempende og varmereflekterende
egenskaper
• Rengjøring: normal støv tørking. hvis nødvendig bruk
lett fuktig klut.
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PERGOlITE
Utvid din veranda eller uteplass med et
pergolasystem og få et område som kan brukes
langt utover den vanlige sommersesongen. Med en
pergolaløsning kan du skred- dersy din egen
løsning som vil gjøre ditt uteområde til en lun fin
plass som kan nytes fra tidlige vårdager til sene
høstkvelder.
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• Leveres både med duk
og lameller som tak
• Værbestandig
• Vanntett takløsning
• Manuelle eller motoriserte levegger som tilvalg
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Plisse & duette

Pergola

Med Pergola fra Sesons Markiser skaper du et helårlig
ekstra uterom hvor du kan nyte lange dager skjermet fra
sol og regn. En Pergola vil være markeds mest solide
Duette ® er et dekorativt plisse med to-lags duk som gir solskjermingsløsning og egner seg spesielt godt til norske
en høy grad av muligheter for blendingsfunksjoner. Velg
forhold.
mellom trekkspillfunksjon, ovenfra og ned eller nedenfra
og opp betjening, alt etter dine ønsker og behov.
• Vanndreneringsystemer som fører vann vekk
Plissegardiner er et moderne og flott produkt med
• Varmelamper
mange bruksområder som blir stadig mer populært. • Skyvedørsvegger i glass eller motoriserte vegger i screen
Kommer i flere varianter som dekker de fleste behov.
som tilvalg
Disse kan fås i alle farger og mange forskjellige duk typer,
• Innebygde varmepaneler på enkelte modeller for å
noe som gjør at dette er et produkt som er lett og tilpasse
smelte vekk snø
dine behov og tilpasses resten av fargevalgene i ditt
• Lamelltak pergola eller tradisjonell duk pergola
hjem. Fungerer ypperlig som solskjerming og perfekt
• Somfy hjemmeautomatisering for full kontroll over ditt
pergola anlegg gjennom din smarttelefon.
• Led belysning

Lamellgardin
Lamellgardiner er flott og stilsikkert produkt. Dette
er et produkt som leveres i alle farger, noe som gir
et eksklusivt og moderne utrykk i ditt hjem. Einer
seg like godt som solskjerming og innsynshindring
da lamellene er vendbare og lett kan stilles etter
dine behov.

Bilde

Bilde
• Kan leveres med led lys som gir et flott inntrykk av
rommet.
• Lamellgardiner er et produkt som er lett og tilpasse dine
skjermingsbehov til enhver tid.
• Lamellgardiner egner seg spesielt godt til store
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