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RULLGARDINER

Våra rullgardiner och lameller finns i många 
olika modeller och färger som ger fantastiska 
möjligheter till snygga inredningslösningar.

Fördelarna med rullgardiner och lameller är att de 
sänker rumstemperaturen och minskar reflexer på  
t.ex. bildskärmar vilket ger en skönare arbetsmiljö.  
Rullgardinerna finns för många olika miljöer beroende 
på vilket behov man har. Det kan vara mot värme, 
reflexer, insynsskydd men också som mörkläggning i 
t.ex. konferenssalar. Rullgardinerna går att montera  
i stort sett överallt, på vanliga kontorsglas, stora glas-
partier och takfönster.

SKÖNARE KLIMAT • MINDRE REFLEXER  •  LÄGRE ENERGIKOSTNAD  •  UV-SKYDD 
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Solfilmsmontören är ett av de största företagen i södra Sverige på montering av solskyddsfilm  
och säkerhetsfilm på fastigheter. Det har vi blivit efter mer än 20 år i branschen.  

Med högsta kvalitet, professionella montörer och god service är vi företaget med de nöjdaste kunderna.
Kontakta oss gärna för rådgivning och en kostnadsfri offert.

FÖRDELAR RULLGARDINER & LAMELLER

RULLGARDINER
En riktig klassiker som aldrig går ur tiden. Det är inte 
bara funktionellt och praktiskt utan också snyggt, 
vilket kan skapa en trevlig miljö för din familj eller på 
er arbetsplats. Vi tillhandahåller textilier som sträcker 
sig från tunna och transparenta till mörka färger.
Ett reflekterande basmaterial som bättre kan minska 
värme och ljus, och samtidigt kan de skapa rätt ljus-
balans. Valet av färger och mönster är enormt och 
ger många möjligheter till fashionabla och spännande 
inredningslösningar. De är även lätta att montera.

LAMELLGARDINER
Med en lamellgardin kan du enkelt justera mängden 
ljus som kommer in i ditt hem. Oavsett vad du söker 
– modernt, klassiskt, designat eller trendriktigt – så 
finns det många möjligheter. Man kan välja mellan en 
mängd olika färger, olika textilytbehandlingar som 
förbättrar lamellernas tekniska egenskaper och ger 

ökad livslängd vilket också kan ge ditt rum ett helt 
nytt personligt uttryck. I dagens stora fönsterpartier 
är lamellgardiner ett naturligt val för att reglera ljus- 
inträde och skydda integriteten. Dessa går även att  
få automatiserade och drivs då fördelaktigt med 
solautomatik.

SOLFILMSRULLGARDINER
Våra solfilmsrullgardiner skyddar mot UV-ljus och  
går att montera i stort sett överallt, på vanliga  
kontorsglas, stora glaspartier och takfönster.  
De har en snygg design och en mängd olika filmer  
att välja mellan och sitter i en kassett som skyddar 
filmen. Kassetten är självrengörande och finns i tre 
olika färger. Solfilmsrullgardinen tillverkas efter  
önskemål och du kan välja mellan slät eller präglad 
yta och vertikala eller horisontella lameller. 
Tillvalen är många med t.ex. motor, fjärrkontroll och 
olika varianter av sidoprofiler m.m.


