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ALWAYS IN THE RIGHT LIGHT.

PLISSÉGARDINER FÖR  
BALKONGER OCH TERRASSER
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VISOR QUEEN GARDINER 
FÖR BALKONGER OCH
TERRASSER

Vackra och praktiska

Visor Queen plisségardiner kontrollerar ljuset och skuggan för din 
balkonginglasning. De är inte bara vackra, de är också ett prak-
tiskt och dekorativt inslag som ger dig möjlighet att skapa olika 
ljussättningar för din balkong eller terrass. De skyddar dig mot 
solens ljus men även mot nyfikna blickar, utan att utelämna det 
naturliga ljuset.

En finsk innovation 

Visor Queen gardiner har utvecklats för att motstå sommarhettan 
och vinterns extrema väder. Visor Queen gardiner är en skräddar-
sydd finsk innovation med ett urval av olika typer och färger. Du 
kan välja textilier, från genomskinligt till mörkläggande material.

Förbättrar energieffektiviteten

Genom att installera Visor Queen gardiner på din balkong eller 
terrass kommer du förbättra din lägenhets energieffektivitet. 
Dessa gardiner håller inomhustemperaturen svalare under heta 
somrar och minskar därför behovet av luftkonditionering. 

Tvåvägs justering

Visor Queen gardiner har en två-vägs justeringsmekanism som 
innebär att du kan justera dem nerifrån och upp eller uppifrån 
och ner. Denna två-vägs justeringsmekanism är steglös, vilket 
innebär att du kan lämna gardinerna exakt där du vill ha dem  
- även mitt i. 

Enkel att installera och rengöra 

Visor Queen gardiner är enkla att installera. Du behöver inte ens 
verktyg för att installera gardinerna på balkongen eller terras-
sen. Gardinerna fästs på glaset både uppe och nere så att de inte 
skallrar mot det när det är blåsigt ute. Du kan dessutom öppna 
och stänga balkonginglasningen obehindrat. 

Du kan justera mäng-
den ljus och avskildhet 
genom att använda 
två-vägs mekanismen.

Tack vare dess speciella tvättbara material, 
är Visor Queen plisségardiner enkla att hålla 
rena. Få reda på mer på www.visor.fi

•	Hållbar och enkel att underhålla  

•	Praktiskt och dekorativt tack vare dess 
två-vägs justeringsmekanism  

•	Skyddar dig mot nyfikna blickar och solen 
ljus, utan att utelämna det naturliga ljuset  

•	Tillgängliga i transparent eller ej transparent 
material som ger dig ett oslagbart insynsskydd

•	Gardinen kan justeras via handtaget eller 
med en teleskopstav
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En komfortablare balkong

Queen balkonggardiner gör din balkong eller terrass komfortab-
lare än innan. Du kan använda gardinerna för att justera män-
gden ljus och synlighet utifrån. Nu när du inte längre behöver 
ha dina gardiner fördragna hela tiden, kommer ditt hem kännas 
större och din utomhusplats mysigare. 
 
Queen gardiner för balkonger och terrasser skapar ett enhetligt 
intryck från utsidan

Praktiskt insynsskydd 

Visor Queen gardiner kan även installeras på din balkongs glas-
räcke. Dessa räckesgardiner är ett praktiskt insynsskydd mot ny-
fikna blickar. Du kan justera dem nerifrån och upp eller uppifrån 
och ner. Dess steglösa justeringsmekanism ger dig möjlighet att 
nyttja gardinerna som sol- eller insynsskydd.

BALKONGGARDINER RÄCKESGARDINER

Typ 
Q2

Typ 
Q2
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Smart lösning för takfönster 

Queen takgardiner har en unik mekanism som håller dem raka 
även i horisontella positioner. De kan installeras på alla takföns-
ter, oavsett om den kan öppnas eller inte. Dessa gardiner är så 
lätta att inga strukturella förändringar krävs. 

Håller hettan borta 

Queen gardiner blockerar överskott av ljus och håller hettan bor-
ta. Den tunna pärlemorförsedda filmen på utsidan av gardinerna 
reflekterar effektivt bort solen och håller din balkong eller ter-
rass skyddad från överdriven hetta. 

TERRASSGARDINER TAKGARDINER

Designade för balkonger och terrasser

Queen gardiner är designade för balkonger och terrasser. Dessa 
plisségardiner är endast 15 mm tjocka, vilket innebär att de inte 
stör funktionen av att öppna eller stänga glasrutorna. Det gör att 
de dessutom passar på dörrfönster.

En- eller tvådels gardiner

Visor Queen gardiner finns tillgängliga som en- eller tvådels gar-
diner. Med tvådels gardiner kan du täcka den övre och den undre 
halvan av glaset separat.

Typ 
Q2

Typ

Q6
Typ 
Q2



Suomen Visor Oy
Zatelliitintie 13
90440 Kempele

Finland

puh/tel +358 (0) 10 281 3200
fax +358 (0)10 281 3201
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Återförsäljare:


