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Comfort Monorullgardin är ett nyutvecklat 
rullgardinssystem som monteras direkt 
på fönsterbågen. Vilket är både smart 
och funktionellt då den alltid följer med 
fönstret. Man undviker att gardinen kom-
mer ikläm vid öppning eller stängning. 
Gardinen linjerar med ovankanten på 
glassmygen och är nästintill underhållsfri 
då väven rullas in i en smidig kassett. 
Välj mellan olika vävar för ljusreglering, 
insynsskydd, fördunkling, mörkläggning, 
värmeavisning eller isolering.

MODELLER
Kassetten och gejder finns i vitt (RAL 9010). Kan som 
tillval lackeras i valfri RAL färg. Kassetten bygger endast 
ut 35 mm från fönsterbågen.

STYRNING 
Regleras med ett sidodrag, på höger eller  
vänster sida.

MONTERING
Monteras direkt på fönsterbågens glassmyg och följer 
med fönstret eller dörren vid öppning.

LIVSLÄNGD
Monorullgardinen njuter man av i många år. Vid 
önskemål av uppfräschning av väv och andra kompo-
nenter byter man dessa delar lätt. 

VÄLJ VÄV
I vår kollektion finns en mängd vävar i olika färger, 
strukturer och egenskaper. Vävarna är färgbestän-
diga och krympfria.

Välkommen att se och känna på vår kollektion i  
butik. Vi skräddarsyr din beställning efter dina  
önskemål. 

ÖVRIGT 
Vi har branschens bredaste sortiment som är genom-
tänkt för lång livslängd och bästa funktion. 

Mer information om våra produkter samt skötsel- 
och monteringsanvisningar hittar du på 
www.ljusochcomfort.se

Nu klimatdeklarerar vi våra produkter 
efter livscykel och energibesparing.

Ljus & Comfort  Vid infartsrondellen i Åhus. Sandvaktaregatan 16. 296 35 Åhus. Tel 044-28 89 90. Fax 044-28 89 99.  www.ljusochcomfort.se

Kvalitet lönar sig – Se upp när du jämför priser. 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

TYGKOLLEKTION
+ Funktionskvalitéer

TYGKOLLEKTION
+ Funktionskvalitéer

Max 150cm

VEV SIDODRAG

SIDODRAG

KNOPP

Max 250 cm
(Vid mörkläggningsväv 150 cm) (Vid mörkläggningsväv 1,95 kvm)

KLIMATDEKL.
3,8

KLIMATDEKL.
3,8S

Maxyta 3,75 kvm

KEDJAKEDJA

Comfort Monorullgardin

– Monteras direkt på fönsterbågen
– Modern design 
– Värmeavvisande och isolerande
– Ljusreglerande
– Funktionellt

Monteringsvy Monorullgardin
15 mm

60 mm

10 mm


