Informasjon om innvendige produkter:
Alle våre produkter tilpasses etter dine spesifikke mål, vi har ingen standard mål. Produktene
tilpasses slik du ønsker dem, der du kan bestemme betjenings side, farge og lignende. Men
husk at det er viktig at du som kunde gir detaljert beskrivelse på hva du ønsker dersom du har
klar forståelse av hvordan sluttproduktet skal bli. Kanskje også skriftlig, da har begge parter
konkrete ting å forholde seg til. Våre selgere gir den informasjonen som er mest relevant i den
enkelte situasjon, du som kunde er selv ansvarlig for å uttrykke hvilket produkt som ønskes.
Husk også at ved vindu/ dører som kan åpnes må det tas hensyn til hvor produktet plasseres
slik at det ikke kommer i konflikt med den funksjonen vinduet/ døren skal ha. Alle produkt kan
også motoriseres.
Persienne: Persienne er kanskje det smarteste produktet i forhold til funksjon og holdbarhet.
Dette produktet har den unike funksjon med å stenge solen ute og likevel kunne se ut, både til
høyre og til venstre. Det kan også enkelt blendes igjen og stenger dermed for innsyn og utsyn.
På dører og åpnevindu levere vi wire i begge sider, slik at produktet ikke vaier i vinden og
lignende. Produktet leveres med 16, 25, 35 og 50mm lameller, kan også leveres som
mørkleggings system med skinner på sidene og alle hull gjennomføringer i bakkant av lamell.
Lamellene er i metall, det er her viktig at lamellen har rett tykkelse og krumming for å kunne
tåle å bli revet i.
Lamellgardin: Lamellgardinen er det produktet som er best egnet til større vindus flater, skråer
og lignende. Det har meget god funksjon og holdbarhet. Dette produktet har den unike
funksjon med å stenge solen ute og likevel kunne se ut, men bare i den retningen lamellene
peker. Det kan også enkelt blendes igjen og stenger dermed for innsyn og utsyn. Produktet
leveres med 65, 80, 127 og 250mm lameller, kan også leveres som mørkleggings. Lamellene er
hovedsakelig i tekstil og Pvc, det er her viktig at det velges rett tykkelse/ tetthet i stoffet ut i fra
hvilken funksjon og behov gardinen skal dekke.
Plissé/ Duette: Plissé er et smart og funksjonelt produkt med hensyn til innsyn. Det kan
leveres med opp/ned system, slik at du kan skjule for innsyn i fra eks. gateplan og du innenifra
kan nyte stjerne himmelen. Det er også et pent interiør produkt. Ulempen med dette produktet
er når det brukes til solskjerming, da stenges også utsyns muligheten. Produktet leveres i Plissé
eller Duette stoff, der det kan velges i mange forskjellige farger og strukturer. Produktet brukes
også ofte til mørklegging med side sluser i soverom og til skrå vinduer opp til ca.150cm
bredde.
Rullegardin: Rullergardin er et enkelt og funksjonelt system som kan brukes i alle rom.
Produktet er godt egnet for innsynskjerming og mørklegging i soverom og lignende med eks.
sidesluser. Ulempen med dette produktet er når det brukes til solskjerming, da stenges også
utsyns muligheten.
Fasette/ Siluette/ Visjon: Dette er pene og stilige interiør produkter, disse brukes i hovedsak i
stue, kjøkken og lignende. De har ikke noen mørklegende funksjon, men gode til innsyn
skjerming og enkel solskjerming. Disse produktene er i høyere prisklasse.

Film: Kan legges på alle vindu, men her er det viktig å tenke seg om før dette bestilles da det
blir en permanent installasjon på glasset. Det finnes ulike filmer der det blant annet kan se ene
veien og ikke den andre. Denne funksjonen er det lyset som bestemmer hvilken vei en ser. Det
vil si at på dagtid ser man ut men ikke inn og på kvelden ser man inn men ikke ut. En ser alltid
den veien det er lysest… Frosset film stenger derimot for både innsyn og utsyn permanent,
men slipper inn dagslys utenifra på dagtid.
Mørklegging generelt: Mørklegging er et definisjons spørsmål i forbindelse med eks.
soverom. Noen ønsker at det ikke skal komme en eneste lys strimmel inn og andre ønsker bare
å ha rommet mørkere. Der et vindu som skal åpnes for lufting om natten er det ikke mulig å
oppfylle kravet om totalt mørkt da produktet også må sette i luftestilling for ikke å få dragning i
produktet i trekken. Det er ulikt hvor mye produktet må åpnes alt etter vind og trekk i
omgivelsene rundt produktet.
Varme: Innvendige produkter brukes i all hovedsak for å dempe lyset og skjule for innsyn.
Der det er problemer med varme anbefales utelukkende utvendige produkter da de kan ta opp til
90 % av varmen som slippes inn gjennom vinduet. Et glass varmer i fra 500 – 800w pr. kvm.
De beste innvendige produktene tar opp til ca.30 % av varmen som kommer igjennom glasset.
De innvendige produktene tar også bort den direkte varmen som oppstår på gulv og lignende
der sollyset treffer.
Lykke til med valg av solskjerming
Vi håper at vi kan hjelp deg best mulig….
Hilsen oss i T. Aasen Solskjerming AS

