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Rullgardiner
Med en rullgardin till din balkonginglasning får du 
ett bra skydd mot sol, värme och insyn, men den 
ger också balkongen en ombonad milljö. Alla våra 
inglasningssystem är förberedda för rullgardiner och 
försedda med integrerade fästen för rullgardinens 
skyddskåpa.

Man kan välja mellan flera olika vävkvalitéer och färger.  
Vävarna vi levererar är av 100% PVC-fri akrylbehandlad 
polyester. Rullgardinerna är enkla att använda och alltid 
utrustade med en barnsäker kulkedja. 

Ta hand om dina rullgardiner
För att hålla rullgardinerna fräscha rekommenderar vi 
att damma dem alternativt dammsuga dem varsamt. 
Fläckar kan försiktigt torkas av med lätt fuktad duk. 
Använd inte rengöringsmedel. Rullgardinerna ska vara 
torra när den rullas upp.
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B8 - Beige B9 -  Sand

B40 - Greige

B26 - Antracit

B24 - Ljusgrå

B28 - Svart

Classic daylight
Prisgrupp 1 
Classic daylight, är en tät rullgardinsväv med slät yta, 
som finns i sex nyanser. Väven ger ett högt bländskydd. 
Ju mörkare väv man väljer desto mindre ljusinsläpp till 
balkongen.

För helt korrekt färgvisning och struktur, se eller beställ 
varuprov.

Insydd ändlist
Classic daylight kommer som standard med dold ändlist 
i sydd fåll. Som tillval kan du beställa rektangulär eller 
rund dekorlist i aluminium.
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Färgnummer Transmission % (Ts) Reflektion % (Rs) Absorption % (As)

                B8 Beige 13 75 12

                B9 Sand 8 62 30

                B40 Greige 6 47 47

                B24 Ljusgrå 4 40 56

B26 Antracit 0 15 85

                B28 Svart 0 2 98

Ljus och värme
Tabellen nedan visar vävarnas funktion:
Ts  -   Mängden solstrålning som väven släpper igenom.
Rs  -   Mängden solstrålning som väven reflekterar bort.
As  -   Mängden solstrålning som absorberas av väven.
Ts + Rs + As = 100 %

Classic daylight med standard dold list i sydd fåll.
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ES930 - Vit ES932 - Ljusgrå

ES933 - Silvergrå

ES935 - Svart

ES934 - Antracit

Flow screen
Prisgrupp 2
Flow screen rullgardinsväv har en screeneffekt som ger 
ökad genomskinlighet med textil yta. Väven finns i fem 
nyanser. 

För helt korrekt färgvisning och struktur, se eller beställ 
varuprov.

Dekorlist i aluminium
Flow screen kommer som standard med en rektangulär  
dekorlist  i aluminium. Som tillval kan du beställa rund 
dekorlist i aluminium, alternativt en dold ändlist i sydd 
fåll.
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Ljus och värme
Tabellen nedan visar vävarnas funktion:
Ts  -   Mängden solstrålning som väven släpper igenom.
Rs  -   Mängden solstrålning som väven reflekterar bort.
As  -   Mängden solstrålning som absorberas av väven.
Ts + Rs + As = 100 %

Färgnummer Transmission % (Ts) Reflektion % (Rs) Absorption % (As)

                ES930 Vit 41 59 0

                ES932 Ljusgrå 34 34 32

                ES933 Silvergrå 27 21 52

                ES934 Antracit 21 15 64

ES935 Svart 15 4 81

Flow screen med standard, rektangulär dekorlist i aluminium.
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C201 - Vit C203 - Ljusgrå

C204 - Silvergrå

C208 - Svart

C205 - Antracit

Granit daylight
Prisgrupp 2 
Granit daylight är en tät rullgardinsväv med textil yta, 
som finns i fem nyanser. Väven ger ett högt bländskydd. 
Ju mörkare väv du väljer desto mindre ljusinsläpp till 
balkongen.

För helt korrekt färgvisning och struktur, se eller beställ 
varuprov.

Dekorlist i aluminium
Flow screen kommer som standard med en rektangulär  
dekorlist i aluminium. Som tillval kan du beställa rund 
dekorlist i aluminium, alternativt en dold ändlist i sydd 
fåll.
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Ljus och värme
Tabellen nedan visar vävarnas funktion:
Ts  -   Mängden solstrålning som väven släpper igenom.
Rs  -   Mängden solstrålning som väven reflekterar bort.
As  -   Mängden solstrålning som absorberas av väven.
Ts + Rs + As = 100 %

Färgnummer Transmission % (Ts) Reflektion % (Rs) Absorption % (As)

                C201 Vit 14 79 7

                C203 Ljusgrå 4 44 52

                C204 Silvergrå 2 39 59

                C205 Antracit 0 21 79

                C208 Svart 0 5 95

Granit daylight med standard, rektangulär dekorlist i aluminium.
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ES900 - Vit ES901 - Ljusgrå

ES902 - Silvergrå

ES904 - Svart

ES903- Antracit

Troposcreen
Prisgrupp 3
Troposcreen rullgardinsväv har en screeneffekt som ger 
ökad genomskinlighet med textil yta. Väven finns i fem 
nyanser och har aluminiserade baksida som reflekterar 
bort en del av solens ljus och värme och skapar ett 
behagligt inomhusklimat.

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ 
varuprov.

Dekorlist i aluminium
Flow screen kommer som standard med en rektangulär  
dekorlist i aluminium. Som tillval kan du beställa rund 
dekorlist i aluminium, alternativt en dold ändlist i sydd 
fåll.
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Ljus och värme
Tabellen nedan visar vävarnas funktion:
Ts  -   Mängden solstrålning som väven släpper igenom.
Rs  -   Mängden solstrålning som väven reflekterar bort.
As  -   Mängden solstrålning som absorberas av väven.
Ts + Rs + As = 100 %

Färgnummer Transmission % (Ts) Reflektion % (Rs) Absorption % (As)

                ES900 Vit 5 60 35

                ES901 Ljusgrå 7 54 39

                ES902 Silvergrå 8 49 43

                ES903 Antracit 5 51 44

                ES904 Svart 1 50 49

Troposcreen med standard, rektangulär dekorlist i aluminium.
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Älgvägen 4
352 45 Växjö  +46 470 53 30 00  www.balco.se


