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Rullegardiner
Med et rullegardin til din glasinddækkede altan får 
du en god beskyttelse mod sol, varme og indkig, men 
det giver også altanen et hyggeligt miljø. Alle vores 
glasinddækkede altaner er forberedt til rullegardiner 
og udstyret med integrerede beslag, som beskytter 
rullegardinet.

Du kan vælge mellem flere forskellige stofkvaliteter og 
farver.  De tekstiler, vi leverer, er lavet af 100 % PVC-fri 
akrylbehandlet polyester. Rullegardinerne er nemme 
at bruge og er altid udstyret med en børnesikker 
kuglekæde. 

Pas på dine rullegardiner
For at holde rullegardinerne pæne anbefaler vi at støve 
dem af eller støvsuge dem forsigtigt. 
Pletter kan forsigtigt tørres af med en let fugtet klud. 
Brug ikke rengøringsmidler. Rullegardinerne skal være 
tørre, når de rulles op.
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B8 - Beige B9 - Sand

B40 - Greige

B26 - Antracit

B24 - Lysegrå

B28 - Sort

Classic daylight
Prisgruppe 1 
Classic daylight er et tæt rullegardinstof med glat 
overflade, der fås i seks nuancer. Stoffet giver en høj 
blændingsbeskyttelse. Jo mørkere stof man vælger,  
jo mindre lys trænger ind til altanen.

For helt korrekt farvevisning og struktur,  
se eller bestil vareprøve.

Indsyet endeliste
Classic daylight leveres som standard med skjult 
endeliste i syet fold. Du kan som tilvalg bestille 
rektangulær eller rund pynteliste i aluminium.
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Farvenummer Transmission i % (Ts) Refleksion % (Rs) Absorption % (As)

                B8 Beige 13 75 12

                B9 Sand 8 62 30

                B40 Greige 6 47 47

                B24 Lysegrå 4 40 56

B26 Antracit 0 15 85

                B28 Sort 0 2 98

Lys og varme
Nedenstående tabel viser stoffernes funktion:
Ts  -  Mængden af solstråling, som stoffet lader passere.
Rs  -  Mængden af solstråling, som stoffet reflekterer.
As  -  Mængden af solstråling, som stoffet absorberer.
Ts + Rs + As = 100 %

Classic daylight med standard skjult liste i syet fold.
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ES930 - Hvid ES932 - Lysegrå

ES933 - Sølvgrå

ES935 - Sort

ES934 - Antracit

Flow screen
Prisgruppe 2
Flow screen rullegardinstof har en skærmende effekt, 
der giver øget gennemsigtighed med tekstil overflade. 
Stoffet fås i fem nuancer. 

For helt korrekt farvevisning og struktur, se eller bestil 
vareprøve.

Pynteliste i aluminium
Flow screen leveres som standard med en rektangulær 
pynteliste i aluminium. Du kan som tilvalg bestille en 
rund pynteliste i aluminium eller en skjult endeliste i syet 
fold.
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Lys og varme
Nedenstående tabel viser stoffernes funktion:
Ts  -  Mængden af solstråling, som stoffet lader passere.
Rs  -  Mængden af solstråling, som stoffet reflekterer.
As  -  Mængden af solstråling, som stoffet absorberer.
Ts + Rs + As = 100 %

Farvenummer Transmission i % (Ts) Refleksion % (Rs) Absorption % (As)

                ES930 Hvid 41 59 0

                ES932 Lysegrå 34 34 32

                ES933 Sølvgrå 27 21 52

                ES934 Antracit 21 15 64

ES935 Sort 15 4 81

Flow screen med standard, rektangulær pynteliste i aluminium.
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C201 - Hvid C203 - Lysegrå

C204 - Sølvgrå

C208 - Sort

C205 - Antracit

Granit daylight
Prisgruppe 2 
Granit daylight er et tæt rullegardinstof med 
tekstiloverflade, der fås i fem nuancer. Stoffet giver en 
høj blændingsbeskyttelse. Jo mørkere stof man vælger, 
jo mindre lys trænger ind til altanen.

For helt korrekt farvevisning og struktur,  
se eller bestil vareprøve.

Pynteliste i aluminium
Granit daylight leveres som standard med en 
rektangulær pynteliste i aluminium. Du kan som tilvalg 
bestille en rund pynteliste i aluminium eller en skjult 
endeliste i syet fold.
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Lys og varme
Nedenstående tabel viser stoffernes funktion:
Ts  -  Mængden af solstråling, som stoffet lader passere.
Rs  -  Mængden af solstråling, som stoffet reflekterer.
As  -  Mængden af solstråling, som stoffet absorberer.
Ts + Rs + As = 100 %

Farvenummer Transmission i % (Ts) Refleksion % (Rs) Absorption % (As)

                C201 Hvid 14 79 7

                C203 Lysegrå 4 44 52

                C204 Sølvgrå 2 39 59

                C205 Antracit 0 21 79

                C208 Sort 0 5 95

Granit daylight med standard, rektangulær pynteliste i aluminium.
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ES900 - Hvid ES901 - Lysegrå

ES902 - Sølvgrå

ES904 - Sort

ES903 - Antracit

Troposcreen
Prisgruppe 3
Troposcreen rullegardinstof har en skærmende effekt, 
der giver øget gennemsigtighed med tekstiloverflade. 
Stoffet fås i fem nuancer og har aluminiseret bagside, 
der reflekterer en del af solens lys og varme og skaber  
et behageligt indeklima.

For helt korrekt farvevisning og struktur,  
se eller bestil vareprøve.

Pynteliste i aluminium
Troposcreen leveres som standard med en rektangulær 
pynteliste i aluminium. Du kan som tilvalg bestille en 
rund pynteliste i aluminium eller en skjult endeliste i syet 
fold.
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Lys og varme
Nedenstående tabel viser stoffernes funktion:
Ts  -  Mængden af solstråling, som stoffet lader passere.
Rs  -  Mængden af solstråling, som stoffet reflekterer.
As  -  Mængden af solstråling, som stoffet absorberer.
Ts + Rs + As = 100 %

Farvenummer Transmission i % (Ts) Refleksion % (Rs) Absorption % (As)

                ES900 Hvid 5 60 35

                ES901 Lysegrå 7 54 39

                ES902 Sølvgrå 8 49 43

                ES903 Antracit 5 51 44

                ES904 Sort 1 50 49

Troposcreen med standard, rektangulær pynteliste i aluminium.
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Balco Altaner A/S
Hammerholmen 48A
2650 Hvidovre  +45 36 46 42 60  www.balco.dk


