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ALWAYS IN THE RIGHT LIGHT.

VISOR BLIND
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V I S O R  B L I N D

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

•	  Lätt att underhålla   

•	  Praktiskt dekorativt inslag på   
 grund av tvåvägsjusteringsmeka  
 nismen     

•	  Hållbar och säker, inga hängande  
 snören och tyget återfår sin form  
 även om de skrynklas   

•	  Lämplig för smala fönsterramar   
 och mellan glasskjutdörrar 

Tack vare tvåvägsjusteringen kan du 

enkelt justera mängden av ljus och 

önskat insynskydd.

Vacker och praktisk

Visor Blind plisségardin ger dig överlägsen kontroll över ljus och
skugga. De plisserade tyggardinerna är inte bara vackra, utan
också ett praktiskt dekorativt inslag som skapar en mjuk stämn-
ingsbelysning i ditt hem. De skyddar också från nyfikna förbi-
passerande och håller ditt hem svalt under sommarmånaderna.

Visor plisségardiner finns i en mängd olika färger och är en
vacker inredningsdetalj för ditt hems fönster och dörrar. Du kan
skapa ett stiligt och enhetligt utseende genom att välja samma
gardin för alla fönster i ditt hem.

En finsk innovation

Visor plisségardiner har utvecklats för att motstå heta sommar-
temperaturer och extrem vinterkyla. Visor plisségardiner är
en specialdesignad finsk innovation som finns i en mängd olika
typer och färger. Du kan välja mellan olika textilier, från trans-
parenta till halvtransparenta tyger. Som ett tecken på den
högkvalitativa finska designen har Visor plisségardiner belönats
med certifikatet ”Design from Finland”.

Tvåvägsjustering
 
Visor Blind har en tvåvägsjusteringsmekanism som gör
att du kan justera dem nerifrån och upp eller uppifrån och ner.
Genom att lyfta gardinen nerifrån och upp får du ett visuellt
skydd utan att du behöver stänga ute det naturliga ljuset och
landskapet helt. När de sänks från toppen skuggar gardinerna
solens bländning och bibehåller ett svalt rum. Tvåvägsjustering-
smekanismen är steglös, vilket innebär att du kan lämna 
gardinerna exakt var du vill ha dem – även i mitten.

Kan också användas som rumsavdelare

Visor plisségardiner kan användas på fönster, dörrfönster eller
som rumsavdelare på glasytor inomhus. Gardinerna är fästa
både i toppen och botten, vilket gör att de håller sig på plats
utan att svänga och skaka när fönster eller dörrar öppnas. På
grund av deras flexibla struktur håller de sig ordentligt på plats
så att de lätt kan justeras. Eftersom de plisserade tyggardinerna
endast är 15 mm tjocka är de också lämpliga för skjutdörrar.



SUOMEN VISOR OY
Zatelliitintie 13
90440 Kempele

Finland

puh/tel +358 (0) 10 281 3200

www.visor.fi

ALWAYS IN THE RIGHT LIGHT.


