
RULLGARDIN  

Small & Medium 

                 RULLGARDINER SMALL & MEDIUM

Med Nordic Lights rullgardiner Small & Medium, finns ett brett utbud av små och nätta rullgardinssys-

tem för små och medelstora fönster. För större fönster, rekommenderas Rullgardin Large.

Med flera olika manövreringsalternativ som ex motordrift, kulkedja eller soft rise (fjäderbelastat) kan 

man välja det som passar bäst. 

Våra rullgardiner har snyggt designade detaljer och smälter fint in i hemmet, samtidigt som de är 

barnsäkra.
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RULLGARDIN BENTHIN

Installation
Alla modeller kan tak- och vägg monte-
ras enkelt genom sina väl genomtänkta 
beslag.

Tyger
Välj från en bred kollektion med allt från 
enfärgade tyger till designade mönster. 
Finns även med flamskyddande eller 
reflekterande (minskar värmestrålning) 
egenskaper.

Tygerna är enkla att sköta – rengörs med 
ett milt rengöringsmedel och en fuktad 
trasa, med vatten eller genom att damm-
suga försiktigt.

Barnsäkerhet:
Alla Nordic Light interiöra solskydd är 
barnsäkra och uppfyller kraven i regel-
verket EN13120.
Vill du veta mer, vänd dig till din återför-
säljare.

DIMENSIONER             SMALL        MEDIUM

Max bredd (mm) 1 800  2 800   

Max höjd (mm) 2 500  3 000    

Max area (m2) 4,5  8,4 

Max vikt duk (kg) 2,5  5,0

 

Modeller
Small & Medium finns i tre olika 
modeller; öppen, öppen med monte-
ringsprofil och helkassett. 
Mediummodellerna kan seriekopplas 
och alla har synlig bottenlist i alumi-
nium eller dold bottenlist i kanal. Går 
att få med mörkläggande väv och 
sidostyrningskenor. 

Kassett

En väl fungerande kedjestyrning kan användas med kulkedja i 
plast i olika färger, eller med metallkedja.
Hjälpfjädrar eller planetväxlar säkerställer att även tunga rull-
gardiner manövreras utan ansträngning

Öppen
Kulkedjemanövrering i matt look finns tillgänglig för ett 
modernt och tidlöst utseende.
Ett diskret matchande kedjestopp och en elegant kedje-
koppling, som även kan användas som ett stopp, finns 
tillgängligt.
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