Innvendig solskjerming
Gi hjemmet ditt personlighet.

Der SonnenLicht Manager

Lev ut kreativiteten din!

Vil du prege rommene med dine individuelle designuttrykk
og skape en helt egen atmosfære av trivsel?
Med våre innvendige solskjermløsninger gir du hjemmet
ditt en unik karakter. Det nærmest ubegrensede
mangfoldet av design, farger og stoffkvaliteter gir deg
maksimal frihet i utformingen – perfekt tilpasset etter
din personlige innredningsstil. Innvendige persienner,
plisségardiner eller rullegardiner: Gled deg over et
behagelig inneklima og sørg for optimal energieffektivitet
med intelligente kombinasjoner med passende utvendig
solskjerming.
Opplev det å bo fra sin vakreste side – med WAREMA!

WAREMA Mobile System (WMS)
–– For et ideelt inneklima
–– Behagelig betjening via hånd-, veggsender eller via
smarttelefon

Frirom for designuttrykk:
Rullegardiner
I tillegg til førsteklasses sol- og
blendingsbeskyttelse, overbeviser våre
rullegardiner også ved sine attraktive
designuttrykk. De er funksjonelle, har
enkel betjening og er et tillegg til utvendig
solskjerming. De finnes i et bredt spekter
av stoffkvaliteter – fra mykt transparent
til fullstendig mørklegging – og kan
avstemmes etter egen smak. Våre
rullegardiner er barnesikre produkter iht.
normen EN 13120, og kan anbefales også
for barnerom.

Lag individuelle lysdetaljer med
innvendige persienner
Våre innvendige persienner er tidløse
klassikere. Takket være fleksible lameller
kan lysinnslippet i rommet doseres
individuelt. Om sommeren forhindrer
de for sterk oppvarming av rommet –
om vinteren bidrar til å minimere
varmetapet. Blendingsbeskyttelse og
innsynskjerming, og samtidig optimalt
utsyn. Vårt fargemangfold muliggjør
harmonisk kombinasjon av lameller og
aluminiumsdeler. La ideene utfolde seg!

Mer fleksibilitet: Innvendig Persienne Flextra
Denne innvendige persiennen kan forskyves fritt oppover og
nedover, og gir dermed optimal innsyns- og blendingsbeskyttelse.
Den kan låses i enhver posisjon. Lamellene vendes med en skyver,
slik at lysinnfallet kan reguleres individuelt.

Enhetlig WAREMA-styringssystem
(EWFS)
–– Behagelig styringssystem
–– Ideell for ettermontering på grunn av ukomplisert
ledningsopplegg

Tilpassede løsninger:
Lamellgardiner
Vindu eller vinterhage: Våre lamellgardiner
er ideelt egnet til stilsikker solskjerming av
store vindusflater. Takket være den enkle
betjeningen kan lysinnslippet reguleres
optimalt – og et behagelig inneklima er
garantert til enhver tid. Utallige farger og
utførelser sikrer full frihet i formgivningen,
og med våre skreddersydde løsninger
kan også solskjermingen tilpasses til for
eksempel runde vinduer eller skråtak uten
problemer.

Luftige værelser:
Plisségardiner
Myke skyggeeffekter, balansert lys: Våre
plisségardiner setter værelser i scene og
sørger for en enestående atmosfære i
hjemmet. I tillegg til pålitelig solskjerming
garanterer de svært god innsyns- og
blendingsbeskyttelse. De forskjellige
fargene og dekorene sikrer et mangfold
av formgivningsmuligheter – etter ønske
er også anlegg med to forheng for dag og
natt mulig.

Spesialformer
–– Passende løsninger for enhver utfordring
–– Selv store vinduflater er mulig uten problemer
–– Også asymmetriske former og vinklede kroker kan realiseres

Sea-Tex-stoff
–– Stoff av resirkulert plastavfall fra havet
–– Lev bærekraftig
–– Fås i fem naturtoner
–– Egnet for rullegardiner og panelgardiner

For det helt spesielle:
Panelgardiner
Liker du kreativitet? Med våre stilige
panelgardiner gir du innredningskonseptet
et spesielt løft. Det store utvalget av farger,
stoffer, mønstre og strukturer åpner for
uendelige utforminger. Vil du kombinere
flere design eller plassere forheng
forskjellig? Alt er mulig. Unn deg maksimal
individualitet, og gi værelsene form etter
din egen smak.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du henvende deg til din WAREMA-forhandler:

Oppdag SonnenLichtManagement!
I de andre brosjyrene våre kan du finne ut mer om løsninger og produkter fra WAREMA. Last ned eller be om brosjyrer
på www.warema.de/prospekte.
Nybyggmagasin
My lifestyle.
Our home.

Renoveringsmagasin
Because it is your home.
With renovation solutions from WAREMA

With WAREMA's new building solutions
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Insektbeskyttelse

Trykkfeil, avvik og endringer
forbeholdes.

Styresystemer

