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Om MULTIFILM®

Siden 1993 har MULTIFILM Sonnen- und 
Blendschutz GmbH i Limbach-Oberfrohna ved 
Chemnitz produsert solskjermingssystemer i et 
litt uvanlig materiale. En transparent,	høyreflekte-
rende	polyesterfilm, som opprinnelig ble utviklet 
for romfartøy, brukes som materiale i innvendige 
rullegardiner. Filmen beskytter	effektivt	mot	varme	
og	refleksjon. Den er dessuten transparent og blok-
kerer ikke	utsynet. 

Sortimentet omfatter en lang	rekke	rullegardinva-
rianter,	fjærtrekksystemer,	film-fasadesystemer	i	
stort format samt lamell- og panelgardiner. 

Arkitektoniske trender og siste nytt innenfor 
fasadeteknologi står i fokus under utviklingen og 
utformingen av våre produkter. I tillegg følger vi 
gjeldende energetiske og ergonomiske retningslin-
jer. Resultatet er en optimal kombinasjon av design 
og funksjonalitet.

MULTIFILM®-produkter beskytter ikke bare mot 
gjenskinn, men holder også varmen ute. Det sparer 
energi og verner om miljøet. Og ikke minst gjør de 
håndplukkede materialene produktene svært  påli-
telige og holdbare.

SKREDDERSYDD KUNDESERVICE 

Hvert produkt skreddersys etter kundens ønske. 
Vi er svært fleksible, og i stand til å levere spesial-
løsninger for de fleste prosjekter.

Du kan forvente deg:
■   Kompetent rådgivning og kundeservice
■   Råd, oppmåling, montering – vi tar hånd 
 om det hele
■    Individuelle produkttilpasninger og 

spesialløsninger
■   Energirådgivning
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Flerlagsfilmen er utstyrt med et svært tynt alumini-
umslag, som i filmrullegardinen vender ut.  Dette laget 
fungerer som et speil. Filmen reflekterer solenergien til-
bake til utsiden, før den omdannes til varme i rommet. På 
denne måten blir  opptil 88 prosent*) av den innfallende 
solenergien holdt ute av rommet, slik at oppvarmingen 
betydelig reduseres. Utover dette beskytter filmen mot 
refleksjon, og gir takket være den transparente filmen , 
fritt utsyn.

Setter solen i skyggen

Beskytter mot varme og gjenskinn i hverdagen

Store glassflater gir en lys, vennlig atmosfære 
innendørs. Men uten solskjerming blir glassfa-
sader ofte til varmefeller. Kortbølget solstråling 
absorberes i rommet og omdannes til langbølget 
varmestråling. Dette gjør at solen ikke reflekteres 
gjennom glasset til utsiden lenger, og bygningen 
overopphetes.

I tillegg til den uønskede varmeutviklingen er kraf-
tig sollys på arbeidsplassen forstyrrende.

Reflekser, blending og gjenskinn i dataskjermen 
sjenerer når man sitter og arbeider, og gjør at man 
raskere blir sliten og får hodepine eller muskel-
spenninger på grunn av en anspent sittestilling. 
Resultatet kan være at det gjøres flere feil på 
arbeidsplassen, at folk mistrives, og at kostnadene 
for fravær skyter i været.

MULTIFILM® solskjermingssystemer i høyreflekte-
rende polyesterfilm løser dette problemet.

■    Systemene demper det innfallende 
  dagslyset og beskytter dermed omgivelsene 

mot refleksjon.
■   Den transparente filmen beholder utsynet. 
■   Systemene holder effektivt varmen ute 

av rommet og sørger for en behagelige 
innetemperatur.

*  Filmen SiAt012 med termoglasset sunbelt polaris 65/34 i henhold 
til sertifisering fra Det tekniske universitetet i Berlin

SLIK FUNGERER MULTIFILM®-FILMRULLEGARDINENE
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Helse og velvære på arbeidsplassen

Optimal beskyttelse mot reflekser og blending 

Solskjermingssystem g-verdi Blendingsbeskyttelse Utsyn Totalt

Filmrullegardin med sideskinner 3 3 2 8

Stoffrullegardin med sideskinnesideskinner 2 1 1 4

Stoffrullegardin uten sideskinner 2 1 1 4

Lamellgardin – stoff 2 1 0 3

Aluminiumspersienne – innvendig liggende (lukket 90°) 2 3 0 5

Aluminiumspersienne – innvendig liggende (cut-off-
stilling 45°) 1 0 3 4

Utvendig persienne – aluminium (lukket 90°) 4 3 0 7

Utvendig persienne – aluminium (cut-off-stilling 45°) 3 0 3 6

Kontorarbeid innebærer ofte mange timers arbeid 
foran skjermen. Optimale lysforhold og behagelige 
romtemperaturer sørger for et sunt arbeidsklima 
og øker prestasjonsevnen.

Filmrullegardinene fra MULTIFILM® legger forut-
setningene til rette for at dine medarbeidere kan 
arbeide avslappet foran dataskjermen uten å bli 
plaget av reflekser og blending:

■   Det innfallende dagslyset dempes
■   For store lysforskjeller reduseres
■   Reflekser, blending og gjenskinn unngås
■    Dagslys lyser opp rommet på naturlig vis
■    Kontrasten på skjermen blir god
■    Øynene beskyttes
■   Fritt utsyn beholdes

Termoglass (g-verdi 0,50; U-verdi 1,1 W/m2K); 0 = ikke godkjent … 4 = godkjent 

SAMMENLIGNING AV ULIKE SOLSKJERMINGSSYSTEMER I HENHOLD TIL DIN EN 14501

  ■   DIN 5034-1 (dagslys innendørs)
  ■   DIN EN 14501 (Ytelseskrav og 
 klassifisering av solskjermingssystemer)

DIN EN 14501 klassifiserer ytelseskravene til solskjermingssystemer blant annet med hensyn til blendings-
beskyttelse, utsyn og oppnåelig g-verdi. Samlet sett er filmrullegardinen i en klasse for seg sammenlignet  
med alle andre solskjermingsprodukter.

I tillegg til dette oppfyller MULTIFILM® solskjermingssystemer en lang rekke lovbestemte krav:

  ■    EU forskriften om arbeid ved dataskjerm 
 (VDU: EU direktiv 90/270/EEC)
  ■    Den tyske arbeidsmiljøforskriften, Arbeitsstätten-

richtlinie ASR 3.4 (dagslys på arbeidsplassen, utsyn) 
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SPAR KJØLEENERGI OM SOMMEREN

Om sommeren reflekterer aluminiumlaget i filmen 
solenergien som treffer den. Som i et speil sender 
den energien tilbake til utsiden, før den rekker å 
omdanne seg til varme i rommet. Dette reduserer 
oppvarmingen av rommet betydelig, og innetem-
peraturen holdes på et behagelig nivå.

En studie av dagslysutnyttelse og termisk romklima 
tok for seg flere innvendige og utvendige solskjer-
mingssystemer med følgende resultat:

■    I forhold til et vindu uten solskjerming kan bruk 
av en MULTIFILM®-filmrullegardin føre til en 
innsparing på rundt 30 prosent* kjøleenergi. Til 
sammenligning oppnådde stoffpersienner  en 
innsparing påkun rundt 10 prosent.

■    Utvendige persienner ligger med sitt energispa-
repotensiale litt over filmrullegardinen, men er  
på grunn av vindsikringen kun i drift 90 prosent 
av tiden. Innvendige filmrullegardiner kan deri-
mot brukes hele året. 

 * Film SiAt023-film med termoglasset Climaplus 1,1N.

 (Kilde: ALware)

SPAR VARMEENERGI OM VINTEREN

Om vinteren bidrar MULTIFILM® solskjermings-
systemer til å kutte forbruket av varmeenergi.
De forbedrer U-verdien til glasset med ca. 31 pro-
sent.

Her har filmrullegardinene en tredobbel effekt:

■  Rullegardiner med sideskinner motvirker et 
varmetap gjennom vinduet på grunn av sine 
varmeisolerende egenskaper. 

■    Aluminiumslaget reflekterer varmen som stråler 
innenfra og ut, tilbake til rommet.

■    Luftlaget som befinner seg mellom rulle-
gardinen og vinduet, reduserer varmetapet 
betydelig.

 (Kilde: Fraunhofer-Institut)

Energisparing med 
MULTIFILM®-filmrullegardiner

Med filmrullegardiner fra MULTIFILM® spares det energi hele året; gis energi til kjøling om sommeren og til 
oppvarming om vinteren.
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Forbedrede g- og U-verdier
Bruk av MULTIFILM®-filmrullegardiner kan redusere både det samlede solenerginnslippet (g-verdi) og U-verdien for vindu 
og fasade, betydelig. Avhengig av hvilken type film og glass som brukes, forbedres g-verdien med nesten 70 prosent og 
U-verdien med opptil 31 prosent. Dette legger grunnlaget for en effektiv innsparing av kjøle- og varmeenergi.

Energisparing med 
MULTIFILM®-filmrullegardiner

FREMGANGSMÅTE
■    Beregning av det årlige energibehovet til et ikke-sol-

skjermet kontor og sammenligning med behovet til et 
solskjermet rom

■   Sammenligning av fire forskjellige solskjermingssystemer 

DATA
■ Kontor (19,4 m2) med 2 personer og 2 PC-er
■    Vindu (5,4 m2) i sørvendt retning og termoglass i 

henhold til DIN EN 14501-C (g-verdi: 59 %; 
 U-verdi: 1,2 W/m2K)
■    Ønsket temperatur: mellom 20 og 26 °C
■    Geografisk sted: München
■    Testtid: 1 år

RESULTAT
■  Med filmrullegardiner kan  forbruket av kjøle- og varme-

energi reduseres med 37 prosent sammenlignet med et 
ikke-solskjermet	vindu. Dermed er det filmrullegardinen 
som skårer høyest av de sammenlignede systemene.

■  Fc-verdien til den testede film-glass-kombinasjonen 
  ligger på 0,44. Dette tilsvarer energieffektivitets klasse 2 

(”høy”).2

Sparing	av	kjøle-	og	varmeenergi	
Ved hjelp av en beregningsmodell 1 har vi regnet ut hvor mye kjøle- og 
varmeenergi du faktisk sparer med MULTIFILM®-filmrullegardiner.

Glass Film Glass med Multifilm 

Type/oppbygging g-verdi U-verdi Type
Total 

g-verdi
g-verdi-

forbedring Fc-verdi
Total 

U-verdi 
U-verdi-

forbedring

2-lags termoglass Climaplus Ultra 1,1 N (4/16Ar/4) 0,634 1,104 SiAt01 0,21 67 % 0,33 0,761 31 %
SiAt02 0,26 59 % 0,41 0,76 31 %

2-lags termoglass Climaplus V 1,1 N (4/16Kr/4) 0,54² 1,104 SiAt01 0,17² 69 % 0,322 0,76 31 %
SiAt02 0,25² 54 % 0,462 0,76 31 %
SiAt07 0,29² 46 % 0,542 0,76 31 %
SiWt00 0,18² 67 % 0,332 0,76 31 %

2-lags solavskjermende termoglass Sunbelt Polaris 
65/34 (6/16Kr/4

0,38² 1,104 SiAt01 0,12² 69 % 0,312 0,84 24 %
SiAt02 0,14² 63 % 0,372 0,85 23 %

3-lags termoglass (6/12Kr/4/12Kr/6) 0,43 0,51 SiAt01 0,26 40 % 0,60 0,44 14 %
SiAt02 0,28 35 % 0,65 0,44 14 %

3- lags solavskjermende termoglass Solawer 
Neutral STW 12 VSG (10/12Ar/6/12Ar/6)

0,274 0,704 SiAt01 0,173 37 % 0,63 0,57 19 %
SiAt02 0,183 33 % 0,67 0,58 17 %

3-lags termoglass (4/16Ar/4/16Ar/4) 0,48 0,70 SiAt01 0,28 42 % 0,58 0,58 17 %
SiAt02 0,30 37 % 0,63 0,59 16 %

1  Fraunhofer-Institut für Bauphysik Stuttgart; 2 Technische Universität Berlin;  3 Institut für Fenstertechnik Rosenheim; 4 Produktspesifikasjoner; alle øvrige 
verdier: Beregninger

Solskjermingssystem Rullegardin Rullegardin Persienne Persienne
Posisjon innvendig innvendig innvendig utvendig
Type film SiAt01 stoff Verosafe 12.228/1 lameller Turnils 17 alu blank lameller aluminium
Merknader sideskinner uten sideskinner lamell i cut-off-stilling lamell i cut-off-stilling
Samlet U-verdi 0,89 1,11 1,17
Samlet g-verdi 0,26 0,41 0,51
Fc-verdi 0,44 0,70 0,86
Samlet kjøle- og varmeenergibehov 
uten solskjerming i kWh

998 998 998 998

Samlet kjøle- og varmeenergibehov 
med solskjerming i kWh

625 775 845 670 

Samlet kjøle- og varmeenergisparing 
med solskjerming i %

37 23 15 33

1)   Beregning utført med Software Parasol, V 6.6, Universitetet i Lund/Sverige 2) iht. energieffektivitetsklassifisering av ViS (Verband innenliegender Sonnenschutz)
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MULTIFILM®-filmer

Oppbygning

Filmfinishen

MULTIFILM®-filmer består av en 2- eller for det 
meste	3-lags	polyesterfilm. Det tredje laget i 
3-lags filmene gjør systemfilmen mer stabil.
Aluminiumslaget som ligger beskyttet på 
innsiden, er høyreflekterende.
Forskjellen på filmene ligger i filmtykkelsen, 
tykkelsen på aluminiumsbelegget, fargen og 
de lystekniske egenskapene.

Råfilmene får sin endelige finish hos MULTIFILM®.

TERMISK FLATEPREGINGSPROSESS
Gjennom denne unike prosessen får filmen en struktur. Denne 
sørger for:

  ■ Høy resistens mot mekanisk påvirkning (f. eks. riper).
  ■ Jevn lysspredning i rommet.
  ■ Reduksjon av reflekser til utsiden.
  ■ Opprettholdelse av god transparens.

MULTIWAVE®-PLISSERING
For ytterligere optisk forbedring av filmen tilføres i tillegg til flate-
pregingen den patenterte MULTIWAVE®-plisseringen:

  ■  Myk bueformet plissering
  ■  Sørger for et harmonisk utseende innvendig og utvendig og 

en høy flatestabilitet i filmen
  ■  Foldeavstanden til MULTIWAVE®-plisseen kan velges fritt 

fra 30 til 100 mm
  ■  Plissering inntil 3 m filmbredde, slik at solskjerming på 

fasadelementer i stort format er mulig i ett og samme 
system (filmfasadesystem)

FILMSVEISING
  ■  Spesiell ultralydsveiseprosess for meget sterk 

filmskjøting inntil en størrelse på 3 x 8 meter
  ■  Solskjerming av store glassflater lar seg gjøre med ett og 

samme system
  ■ Lite synlig sveiseskjøt
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MULTIFILM®-filmer

Filmgenskaper

MULTIDECOR SCREEN+

Den innovative prosessen for innfarging av filmen over hele flaten setter 
nye standarder for solskjerming og forbinder effektiv varme og blen-
dingsbeskyttelse med elegant design.
Rullegardiner med MULTIDECOR-film i attraktive designer og farger blir til 
et blikkfang på ethvert kontor.
Utvalget er stort: Design fra moderne til klassisk i ulike farger og struktu-
rer samt et bredt spekter av unifarger er tilgjengelige. Også individuelle 
motiver, som for eksempel firmalogoer eller bilder kan leveres.

MULTIDECOR Screen+ har ikke bare visuelle fordeler:

■  Fargingen er 100 prosent fargeekte 
■  Filmens transparens gir fritt utsyn.
■  Filmens fremragende refleksjonsverdier og varmebeskyttende 

egenskaper opprettholdes.
■  All videre filmfinish, som flatpreging, MULTIWAVE®-plissering eller 

ultralydsveising, kan gjennomføres problemfritt.
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Spesialfilmer

Filmsortimentet til MULTIFILM® byr på et stort utvalg av ulike filmtyper i forskjellige farger, antall lag, lystrans-
misjon og refleksjon.

*Alle tekniske data underligger produksjonsbetingede toleranser.   ++ godt egnet   + egnet   o egnet under visse betingelser   - ikke egnet

Filmsortiment 

■ MULTIFILM®-filmer	er	brannsikre	iht.	ÖNORM	A	3800	del	1,	drypper	ikke	og	gir	svak	røykutvikling.
■ Alle MULTIFILM®-filmer har en utmerket UV-beskyttelse med mindre enn 1 prosent UV-transmisjon

*Alle tekniske data underligger produksjonsbetingede toleranser.   ++ godt egnet   + egnet   o egnet under visse betingelser   - ikke egnet

Film Forklaring Farge
utvendig/inn-
vendig

Lystrans-
misjon	

TVL*

Strålingsre-
fleksjon*

g-
verdi*

Egnethet med henblikk på

Varme-
beskyt-

telse

Blendings-
beskyttelse

Utsyn

SiAt1V2 
MULTIFLEX®

med 2 deler forskjellig 
lystransmisjon

sølv/antrasitt 2 %/6 % 85 %/70 % 6 %/ 
13 %

++ ++ ++

SiAt023SN ekstra sterk 3-lags film 
for forbedrede flatesta-
bilitet

sølv/antrasitt 2 % 74 % 7 % ++ ++ ++

GyGy033SR  film med ripesikring på 
den ene siden 

grå/grå 3 % 16 % 35 % - ++ ++

 

Film Farge
utvendig/innvendig

Lystrans-
misjon	TVL*

Strålings-
refleksjon*

g-verdi* Egnethet i forhold til

varme-
beskyttelse

blendings-
beskyttelse

utsyn

SiAt01 sølv/antrasitt  1 % 79 % 5 % ++ ++ ++

SiAt02 sølv/antrasitt 2 % 74 % 7 % ++ ++ ++

SiAt07 sølv/antrasitt 7 % 61 % 17 % + + ++

SiBc02 sølv/bronse 2 % 75 % 8 % ++ ++ ++

SiBc09 sølv/bronse 9 % 59 % 19 % + o ++

SiSi02 sølv/sølv 2 % 79 % 9 % ++ o +

SiSi18 sølv/sølv 16 % 67 % 18 % + o ++

GyGy03 grå/grå 1 % 30 % 27 % - ++ ++

GyGy07 grå/grå 7 % 17 % 40 % - + ++

SiBk00 sølv/svart 0,01 % 84 % 3 % ++ ++ -

SiWt00 sølv/hvit 0,1 % 84 % 5 % ++ ++ -
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Tekstil

Alle tekstiler oppfyller brannklasse B1 (”flammehemmende”). *Alle tekniske data underligger produksjonsspesifikke toleranser.  
++ godt egnet   + egnet   o egnet under visse betingelser   - ikke egnet

Alle MULTIFILM®-produkter kan alternativt leveres i 
høyeffektive tekniske tekstiler i følgende kvalitet:

■ Primært Trevira CS-stoffer 
■ Brannklasse B1 (flammehemmende)
■  Høy lysekthet (de fleste i klasse 5 og 6)
■  Forskjelligeutførelser med effekt og utseende 

deretter (aluminium, perlemor, polyuretanfinish osv.)
■  Varierende grad av lystetthet (Screen-stoffer)
■  0 til 50 % lystransmisjon, avhengig av stofftype og 

farge
■  PVC-fri (luktfri) og kjemikalietestet etter Øko-Tex 

Standard 100
■ Delvis lyddempende og antimikrobiell
 
  Større formater blir laget på vår egen fabrikk.

Tekstil Materiale Tykkelse Belegg Spesi-
fikasjon

Lystrans-
misjon	

TVL*

Strålings-
refleksjon*

Egnethet med henblikk på

Varme-
beskyttelse

Blendings-
beskyttelse

Utsyn

T01SiGy11 Trevira CS 0,36 mm alu screen 11 % 50 % + - o

T02SiGy08 Trevira CS 0,44 mm alu screen 8 % 51 % + o o

T03SiGy07 Trevira CS 0,43 mm alu lydabsorbe-
rende

7 % 52 % + + -

T08SiGy08 Trevira CS 0,20 mm alu dimout 8 % 50 % + o -

T22SiGy06 Trevira CS 0,18 mm alu screen 7 % 66 % + + o

T22SiGy03 Trevira CS 0,18 mm alu screen 4 % 60 % + ++ o

T50SiGy12 Trevira CS 0,19 mm alu screen 12 % 55 % + - o

T41PmGy02 Polyester 0,40 mm perlemor dimout 2 % 77 % ++ ++ -

T27GyGy05 Polyester 0,30 mm - dimout 5 % 51 % + + -

T26WtGy00 Polyester 0,35 mm Acrylat blackout 0 % 70 % + ++ -
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Nyskaping og patenter – vårt potensiale

I tillegg til vanlig produktutvikling har selskapet 
vårt sterkt fokus på nyskaping. Denne innsatsen gir 
seg utslag i en lang rekke patenter og kontinuerlige 
investeringer i det siste tekniske utstyret.

TEKNISK UTSTYR
■  Plisseringsmaskin for den patenterte 

MULTIWAVE®-plisseen
■  Filmsveiseanlegg for sammenføyning av filmene 

for produksjon av storformats filmsystemer til 
fasader

■  Flatpregingsanlegg som på verdensbasis er 
unik i type og størrelse 

TEKNISK NYSKAPING OG 
PRODUKTUTVIKLING (SORTIMENT)
■  Utvikling av en teknologi for produksjon 

av storformats filmsystemer til fasader i en 
størrelse på opptil 3 x 8 meter

■  Rullegardin Lux-Line med lukkeretning 
nedenfra og opp

■  Film med gradert lystransmisjon (MULTIFLEX®)
■  Rullegardin Compact-Line med svært liten 

toppkassett (35 x 35 mm)
■  Utvikling av en patentert plisseringsmaskin 

for økning av filmstabiliteten (MULTIWAVE®-
plisseen)

■  Patentert innstillbar bunnskinne for ekstra 
brede rullegardiner i Lux-Line serien

■  Utvikling av en prosess for hel innfarging av 
polyesterfilm (MULTIDECOR Screen+)

GARANTERT KVALITET
■ Garanti for alle produkter
■  Kvalitetsadministrasjon i samsvar med ISO 

9001: 2008
■  Oppfylling av kravene på datamaskin-

arbeidsplasser i henhold til EU forskriften 
(VDU: 90/270/EEC)

■  Medlem i European Association for glare 
protectio at Computer Workstations (EFfB)

■  Gjennomsnittlig høyere krav enn DIN EN 
14501 (ytelseskrav til solskjermingssystemer) 
med henblikk på blendingsbeskyttelse, 
varmebeskyttelse og utsyn

Tekstil Materiale Tykkelse Belegg Spesi-
fikasjon

Lystrans-
misjon	

TVL*

Strålings-
refleksjon*

Egnethet med henblikk på

Varme-
beskyttelse

Blendings-
beskyttelse

Utsyn

T01SiGy11 Trevira CS 0,36 mm alu screen 11 % 50 % + - o

T02SiGy08 Trevira CS 0,44 mm alu screen 8 % 51 % + o o

T03SiGy07 Trevira CS 0,43 mm alu lydabsorbe-
rende

7 % 52 % + + -

T08SiGy08 Trevira CS 0,20 mm alu dimout 8 % 50 % + o -

T22SiGy06 Trevira CS 0,18 mm alu screen 7 % 66 % + + o

T22SiGy03 Trevira CS 0,18 mm alu screen 4 % 60 % + ++ o

T50SiGy12 Trevira CS 0,19 mm alu screen 12 % 55 % + - o

T41PmGy02 Polyester 0,40 mm perlemor dimout 2 % 77 % ++ ++ -

T27GyGy05 Polyester 0,30 mm - dimout 5 % 51 % + + -

T26WtGy00 Polyester 0,35 mm Acrylat blackout 0 % 70 % + ++ -
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Refleksjonsfritt	arbeidsmiljø	og	
behagelig inneklima

MULTIFILM® Sonnen- und BlendschutzprodukteMULTIFILM® solskjermingsprodukter

Sammenligning av ulike typer solskjerming

++ godt egnet   + egnet   o egnet under visse betingelser   - ikke egnet   utdrag fra AGI-arbeidsblad F20, september 2004

PRODUKTSPEKTER

■ Filmrullegardiner
■ Filmsystemer for fasader
■ Lamell- og panelgardiner
■ Tekstilrullegardiner

BRUKERFORDELER

■ Skreddersydde systemer
■  Optimal beskyttelse mot forstyrrende reflekser og gjenskinn 

i dataskjermen
■ Svært bra beskyttelse mot solvarme
■  Behagelig inneklima og naturlig rombelysning med dagslys
■ Fritt utsyn takket være jevn lystransmisjon
■ Forbedring av g- og U-verdien for vindu og fasade
■ Innsparing av kjøle- og varmeenergi
■ Variabel og individuelle innstillingsmuligheter
■ Innsparing av kjøle- og varmeenergi
■ Væruavhengig grunnet innvendig montering
■  Foredlet flerlagsfilm med ulike lystransmisjonsnivåer, farger 

og designer, samt høyeffektive tekniske tekstiler
■  Like godt egnet for nybygg som for rehabilitering 
■  Helårsdrift uten begrensninger (ingen vindsikring)
■ Lave anskaffelseskostnader
■ Nesten ingen vedlikeholds- og reparasjonskostnader
■ Testet produktkvalitet

Filmrullegar-
diner

Stoffrulle-
gardiner

Vertikallamell 
(tekstil)

Utvendige 
persienner

Innvendige 
persienner

Blendingsbeskyttelse ++ o o o o

Varmedemping om sommeren + - - o

U-verdiforbedring om vinteren + o o o o

Utsyn ++ - - o o

Langtidsforhold/slitasje ++ + + o +

Dagslysutnyttelse + o o o o

Væruavhengighet ++ ++ ++ o ++

Reparasjonskostnader ++ ++ - o o
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Kassett	C1 Kassett	C2 Kassett	R1

Filmrullegardinenes fortrinn

Filmrullegardiner

■  Alle profildeler i stabil natureloksert aluminium
■  Lukket kassett med sideskinner
■  Ulike sideskinner til føring av rullegardinen på vinduet og for å 

dekke glipene på siden
■  Alle synlige profiler kan leveres i pulverlakkerte RAL-farger
■ Manuell eller elektrisk betjening

PRODUKTEGENSKAPER
■  Produktgruppen med det største utvalget i betjening, stoffer, 

vindusgeometri og skråvinduer
■  Stort utvalg av sideskinner, kassetter og bunnskinner

BRUK
■  Til bruk i industri og næring, offentlig og privat

BETJENINGS- OG DRIFTSVARIANTER
■ Manuell betjening: kjedetrekk, multistopp, fjærtrekk
■  Elektrisk betjening: 24 V-motor, batteriradiomotor, BUSS-kompa-

tibel SMI-motor

KASSETTYPER 

■ Usynlig åpning på kassetten mot vindussiden for ventilasjon
■  Inne i kassetten er det rensebørster, som rengjør yttersiden av 

duken ved betjening
■  Profil som stopper rullegardinen i øvre posisjon

Classic-Line Klassisk allsidig
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Classic-Line

Filmrullegardiner

SIDESKINNER

■  Optimal sideføring av 
filmen og bunnskinne med 
plastglidere

■  Dekker lysspalten på siden
■  Beskytter filmkantene mot 

skader

▪ Ulike U-sideskinner

▪ Sideskinner for spesielle behov ▪ Sideskinner for montering i lys

Classic-Line med rund kassett Avrundede sideskinner Rengjøringsbørste

MAKSIMALE STØRRELSER

Elementhøyder avhenger av filmtype, MULTIWAVE®-plissering og plisseringsavstand

Elementbredde Elementhøyde Elementhøyde

Kjedetrekk elektrisk

Kassett C1, R1 1500 mm 3400 mm 2300 mm

Kassett C2 2200 mm 3400 mm 3400 mm
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Kassett	C2 Kassett	R1

Lux-Line Rullegardin nedenfra og opp

PRODUKTEGENSKAPER

■ Gardinen lukkes nedenfra og opp
■ Patentbeskyttet bunnskinne
■  Slipper dagslyset inn i den øverste delen av vinduet 

samtidig som den gir solskjerming i sikthøyde

BRUK

■ Smalt, høyt eller ikke-firkantet vindu
■ Skråstilt til horisontale vinduer

BETJENINGS- OG DRIFTSVARIANTER

■ Kjedetrekk
■ Snortrekk

KASSETTYPER 

■ Usynlig åpning mot vindussiden for ventilasjon
■  Kassett med film, driftsmekanisme og rengjøringsbørste
■ Kassetten stopper duken i nedre posisjon

Kassett	C1
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Elementbredde Elementhøyde

Kassett C1, R1 1500 mm 2000 mm

Kassett C2 2200 mm 3400 mm

Filmrullegardiner

Lux-Line

▪ Sideskinner for montering i lys▪ Ulike U-sideskinner ▪ Sideskinner for spesielle behov 

SIDESKINNER
■ Optimal sideføring av film og bunnskinne med 

plastglidere

■ Dekker gliper på sidene

■ Beskytter filmkantene mot skader

Alle mål i mm

Snorlås Alle synlige profildeler i RAL C1-Kassett 
Lux-Line kjedetrekk

Elementhøyder avhenger av filmtype, MULTIWAVE®-plissering og plisseringsavstand

MAKSIMALE STØRRELSER
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PRODUKTEGENSKAPER
■ Ekstra liten toppkassett (35 x 35 mm)
■ Leveres med ulike sideskinner
■ Hurtig og enkel montering

BRUK
■ Primært for privatboliger

BETJENINGSVARIANTER
■ Kjedetrekk

KASSETTYPER 
■  Usynlig åpning mot vindussiden for ventilasjon
■  For å feste kassetten med filmen og 

driftsmekanismen
■  For å feste kassetten med filmen og 

driftsmekanismen

Kassett CO-lukket	
(montering i lysåpning)

Compact-Line Smart og rimelig

Kassett	CO-åpen	

(montering på ramme)
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Elementbredde Elementhøyde

1500 mm 3400 mm

Compact-Line

Elementhøyder avhenger av filmtype, MULTIWAVE®-plissering og plisseringsavstand

▪	 Leveres	med	forskjellige	U-sideskinner ▪ Sideskinner for 
spesielle behov

▪ Sideskinner for mon-
tering i lysåpningen

Alle mål i mm

SIDESKINNER
■ Optimal sideføring 

av filmen og 
bunnskinnen med 
plastglidere

■ Dekker gliper på 
sidene

■ Beskytter 
filmkantene mot 
skader

MAKSIMALE STØRRELSER

Filmrullegardiner
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Rullegardin 
med 
fjærtrekk

filmgardin med 
MULTIWAVE®-plissering

fjærtrekkskassett med motor

Fjærtrekk Effektivt i horisontalt og skråstilt område

PRODUKTEGENSKAPER
■  System av to motliggende kassetter: Fjærspent rullegardin 

og elektrisk fjærtrekk
■  Fjærtrekket holder rullegardinen spent – skrå og horisontal 

montering kan leveres uten problemer

BRUK
■ Skråglass
■ Lyskupler
■ Vinterhager
■ Atrier

BETJENINGSVARIANTER
■  Elektrisk betjening: 24 V-motor, batteriradiomotor, 
 BUSS-kompatibel SMI-motor

VARIANTER

MAKSIMALE STØRRELSER

Elementbredde Elementhøyde

2200 mm 3400 mm

Elementhøyder avhenger av filmtype, MULTIWAVE®-plissering og 
plisseringsavstand

Kassett	C2
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Filmrullegardiner

■ Montering med 
skruer på rammen

■ Montering med klem-
fester på rammen 
(uten boring)

■ Montering med dob-
beltsidig tape på 
rammen (uten boring)

■ Montering med dob-
beltsidig tape i ram-
men (uten boring)

■ Montering med 
skruer på rammen

■ Montering med 
dobbeltsidig tape 

 på eller i rammen 
 (uten boring)

■ Montering med 
dobbeltsidig tape 

 på eller i rammen 
 (uten boring)

Velegnet	for	produktserien	Classic-Line

Velegnet	for	produktserien	Lux-Line Velegnet	for	produktse-
rien	Compact-Line

Monteringsvarianter for alle rullegardintyper

▪ Ulike U-sideskinner ▪ Sideskinner for mon-
tering i lys

Alle mål i mm

SIDESKINNER
■ Optimal sideføring av 

filmen samt bunn-
skinne med plastle-
dere

■ Til dekking av gliper 
på sidene

■ Beskytter filmkantene 
mot skader
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Store	glassflater	er	ikke	bare	utbredt	i	
kontorbygninger	for	en	maksimal	utnyttelse	av	
dagslys.	I	varehuset	Karstadt	i	Stuttgart	sørger	
store	glassarealer	og	et	kuppeltak	i	glass	for	at	
salgslokalene bader i dagslys. Glasstaket ble 
skiftet	helt	ut	under	oppussingen,	og	den	tidligere	
utvendige	solskjermingen	ble	skiftet	ut	med	
innvendige	solskjermingssystemer	fra	MULTIFILM®.

Filmrullegardiner	i	praksis

Giesecke & Devrient GmbH, München

Varehuset Karstadt, Stuttgart

SYSTEMKRAV
■  Effektiv varme- og blendingsbeskyttelse for 

glasskuppeltak (35 x 13 meter)
■  Anleggene monteres uten skruer på bøyd 
 dobbelt-T-bærer
■ Estetisk utseende innvendig 

TEKNISK UTFØRELSE
■  Bruk av MULTIFILM®-fjærtrekkteknikk: fjærspent 

rullegardin med motliggende elektrisk fjærtrekk
■  Montering av 80 elektriske fjærtrekksystemer 

(1700 x 2200 mm) på bøyd glasskuppeltak
■  Automatisk styring av anleggene med 

bygningsautomasjon
■  Bruk av en 3-lags film med MULTIWAVE®-plissé for 

bedre flatestabilitet i skråstilte systemer
■  Bruk av en høyeffektiv varmebeskyttelsesfilm med 

74 % strålingsrefleksjon
■  Utvikling av en underkonstruksjon for feste til 

kassetten, sideskinnene og de ekstra støtteakslene
■  Oppdeling av gardinene i segmenter for å følge 

taklinjene mest mulig nøyaktig

Teknologisenteret	til	en	internasjonal	leverandør	
av	løsninger	for	telekommunikasjon,	elektroniske	
betalingsløsninger	og	løsninger	for	registreringog	
identifisering	samt	seddelbehandling

SYSTEMKRAV
■  Effektiv og diskret solskjerming i presentasjonsrom
■ Ser lik ut både inn- og utvendig
■  Glassflate som skal skyggelegges per vindu: 

1250 x 3400 mm

TEKNISK UTFØRELSE
■  Montering av ca. 300 filmrullegardiner av typen 
 Classic-Line
■  Estetisk innvendig/utvendig utseende med 

MULTIWAVE®-plissé
■ 3-lags film med høy flatestabilitet
■  Bruk av en sølv-antrasittfarget film som slipper 

gjennom 2 % av lyset
■ Elektrisk EIB-BUSS-styring 
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Kontorkompleksene Le Dôme og Îlot A, Luxemburg 

Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd, Mainz

Kontorkompleksene	Îlot	A	og	Le	Dôme	vekker	oppsikt	med	
imponerende	arkitektur	og	moderne	interiør.	Le	Dôme	har	
nærmere 21 000 m2 nytteareal og er innredet som et åpent 
kontorlandskap.	Dermed	kan	etasjene	deles	inn	fleksibelt	og	
individuelt	i	enkeltkontorer	eller	kontorlandskap.

SYSTEMKRAV

■ Innvendig, individuelt justerbar solskjerming
■  Kan betjenes elektrisk takket være diskret integrasjon 
 av teknikk og kabelføring
■ Fritt utsyn
■ Kontorvinduer med et diskret utseende

TEKNISK UTFØRELSE 

■  Installasjon av ca. 1000 filmrullegardiner av typen 
Classic-Line med motor

■  Bruk av en flerlags sølv-grå film som slipper gjennom 
 2 % av lyset
■  Kablene legges på baksiden eller oversiden av
 skjermen ( Îlot A)
■  Strømoverføring ved bruk av kontaktbro ved alle 

dreie-vippe-vinduer for å kunne garantere en kabelfri 
strømoverføring ved lukket vindu ( Îlot A)

Berufsgenossenschaft	Metall	Nord	Süd	med	hovedkontor	i	
Mainz	er	en	av	mer	enn	20	fagforeninger	i	Tyskland.	Ifølge	
tysk lov har foreningen ansvaret for nærmere 96 000 bedrif-
ter	i	metallindustrien	i	store	deler	av	nord-	og	sør-Tyskland	
og forsikrer dermed godt over 2,7 millioner arbeidstakere.

SYSTEMKRAV

■  Optimal skjermbeskyttelse på arbeidsplasser med 
dataskjermer

■ Fritt utsyn
■ Vindusflate som skal skjermes cirka 1000 x 2500 mm

TEKNISK UTFØRELSE

■  Installasjon av ca. 900 filmrullegardiner av typen 
Lux-Line

■ Kundespesifikk festeløsning
■  Bruk av en flerlags sølv-antrasittfarget film med som 

slipper gjennom 7 % av lyset
■  Estetisk innvendig/utvendig utseende med 

MULTIWAVE®-plissé

Filmrullegardiner	i	praksis
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Brahms Hovekontor, Hamburg

Centre for Virtual Engineering (ZVE), Stuttgart

Det	vernede	komplekset	er	en	markant	del	av	gatebildet	i	Hamburg.	
Brahms	Kontor	var	Tysklands	første	stålskjelettbygg,	bygget	i	samme	
stil som de amerikanske skyskraperne. I 2005 ble bygningen åpnet 
helt,	og	gjennomgikk	en	omfattende	oppussing.	De	nye	kontorarea-
lene er topp moderne, og inneklimaet er behagelig.

SYSTEMKRAV

■  Innvendig skjermbeskyttelse på arbeidsplasser med   
dataskjermer

■ Kan betjenes elektrisk
■ Fritt utsyn
■ Flammehemmende materiale iht. DIN EN 13501-1: 2002
■  Montering av rullegardiner mellom doble glassruter i   

føringsskinner på siden

TEKNISK UTFØRELSE

■ Skreddersydd objektrelatert bunnskinne
■  Kundespesifikk spesialløsning for feste og for grensesnitt til 

elektrisk betjening
■  Montering av ca. 1400 filmrullegardiner av typen Econo-Line 

med motor
■ Tilpasning av systemene mellom doble glassruter
■  Bruk av en flammedempende film med brannklassifisering 

B-s1, d0

SYSTEMKRAV

■  Innvendig skjermbeskyttelse på 
arbeidsplasser med dataskjermer

■ Svært godt utsyn
■ Diskret utforming i vinduene
■  Begrenser ikke fasadeutseendet

TEKNISK UTFØRELSE

■  Montering av 250 filmrullegardiner uten 
kassetter i taket

■  Produksjon av en takmonteringsprofil for 
festing av rullegardinene

■  Bruk av en grå blendingsbeskyttelsesfilm 
med fargenøytral utvendig side som er 
nærmest usynlig på fasaden

■  Anleggene styres automatisk ved hjelp av 
byggets automatikksystem

Det	arbeidende	mennesket	står	i	fokus	for	forskningsarbei-
det	ved	Fraunhofer-Institut	für	Arbeitswirtschaft	und	Orga-
nisation	IAO	i	Stuttgart.	Nybygget	til	instituttet,	Zentrum	
für	virtuelles	Engineering	ZVE,	har	imponerende	arkitektur	
og	rommer	fremtidsrettede	laboratorier	og	kontormiljøer.	
Forskerne	her	arbeider	med	nye	løsninger	for	innovativ	ar-
beidsutforming,	mobilitet	for	fremtiden,	visuelle	teknologier	
og digital teknikk.
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Skyggelegging i XXL-format

Filmfasadesystemer

Filmfasadesystemene ble utviklet spesielt for solskjerming av 
store glassflater. Flater med en bredde på opptil tre meter og 
en høyde på opptil åtte meter kan skjermes med ett og samme 
system. Enkeltrullegardiner som er montert ved siden av 
hverandre, hører dermed fortiden til.

PRODUKTEGENSKAPER
■  Enkeltfilmer blir sammenføyd ved bruk av ultralydsveise-

teknikk til elementer med maksimumsmål på 3 x 8 m
■  Bruk av en ekstra sterk, 3-lags film med høy flatestabilitet, 

som i tillegg blir flatpreget og MULTIWAVE®-plissert.
■ Alle profildeler i stabilt natureloksert aluminium
■  Alle synlige profildeler kan leveres med RAL-pulverbelegg 

om ønskelig
■  Diskré integrasjon av motorer og profiler i 

fasadekonstruksjonen

BRUKSOMROMÅDE
■ I bygninger med store glassflater 

BETJENINGS- OG DRIFTSVARIANTER
■ Manuell: kjede, sveiv
■ Elektrisk: 230 V-motor

KASSETT
■ Stabil aluminiumskasett med vedlikeholdsluke
■  For å feste dukrøret med filmen til drivsystemet
■  Fungerer som stopper for å begrense gardinens øvre 

posisjon

SIDESKINNER
■  Optimal sideføring for filmen og avslutningsstaven ved 

hjelp av plastledere
■ For å dekke gliper på sidene
■ Beskytter filmkantene mot skader 

MAKSIMAL STØRRELSE
■  3000 x 8000 mm (bredde x høyde) 

Sideskinner

Kassett	for	filmfasadesystem

90

85

Alle mål i mm
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Monteringsvariabler 

For blendingsbeskyttelse i XXL-format: 
Filmfasadesystemer med en størrelse på inntil 
3 m bredde og 8 m høyde

■ Montering med skruer 
 (vegg/tak/nisje) 

■ Middels monteringsvinkel 
 i fasaden
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Daimler Van Technology Center, Stuttgart-Untertürkheim

Filmfasadesystemer i praksis

Control Tower, London Heathrow Airport

Daimler	Van	Technology	Center	(VTC)	har	siden	2004	
samlet	en	lang	rekke	funksjoner	på	forretningsområ-
det	Transporter,	som	tidligere	var	spredt	i	forskjellige	
lokaler.	Den	elliptiske	formen	og	glassfasaden	gjør	at	
bygningen	fremstår	som	ambisiøs	og	dynamisk.

SYSTEMKRAV

■ Innvendig solskjerming ved mer enn 1000 arbeids-
plasser med dataskjermer

■ Individuell regulering av dagslysinnfall
■ Mekanikk og sideskinner er integrert i fasadekonstruk-

sjonen

TEKNISK UTFØRELSE

■ Montering av mer enn 1000 filmfasadesystemer 
(2500 x 2650 mm) i loddrett og skrå monteringsposisjon

■ Bruk av en MULTIWAVE®-plissert, 3-lags film med som 
slipper gjennom 2 % av dagslyset

■ Systemene kan betjenes elektrisk og integreres i BUSS-
styring

■ Tilnærmet usynlig integrasjon av systemene i søyle-
bjelke-konstruksjonen på fasaden

London	Heathrow	den	største	flyplassen	i	Europa	med	
mer	enn	70	millioner	passasjerer	årlig.	Fra	plattformen	i	
kontrolltårnet,	som	er	helt	innglasset,	koordineres	cirka	
500	000	avganger	og	ankomster	i	året.	Glassflatene	til	
plattformen	har	en	høyde	på	cirka	11	meter	og	skrår	flere	
grader	utover. 

SYSTEMKRAV

■ Pålitelig blendingsbeskyttelse for de skråstilte, 
trapesformede glassflatene i tårnet

■ Absolutt klar og uhindret sikt til flyvningsfeltet og 
luftrommet

■ Elektrisk betjening
■ Eksakt posisjonering av den horisontale sveiseskjøten 

for minimal forringelse av det frie utsynet

TEKNISK UTFØRELSE

■ 48 trapesformede filmfasadesystemer med elektrisk 
betjening i mål på inntil 2000 x 5500 mm

■ Sideføring med stålvaiere
■ Avslutningsstav med teleskoputtrekk på begge sider 

for utjevning av differansen på den bredeste siden til 
vinduene ved betjening av fasadesystemene

■ Sammenføyning av fire enkeltåpninger pr. anlegg ved 
hjelp av en spesiell ultralydsveiseprosess

■ Bruk av en tosidig grå film som er refleksjonsfri utvendig 
med 7 % lystransmisjon

■ Bruk av en upreget film som garanterer absolutt klar og 
uhindret sikt til flyvningsfeltet
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Palais	de	Justice	ble	reist	i	1972	og	har	siden	den	
gang	blitt	bygget	ut	flere	ganger.	Den	hittil	siste	
utvidelsen	omfattet	utbygging	av	den	eksisterende	
bygningen samt bygging av to nye kontortårn. I 
dag	omsluttes	palasset	av	en	14	meter	høy	ring	
av	kontorer.	Den	nye	fasaden	består	av	vertikalt	
innordnede glasselementer som gir bygningen en 
moderne karakter og samtidig beskytter rommene 
som ligger bak, mot overoppheting. Ikke langt fra 
palasset	er	det	oppført	to	hundre	meter	høye	kon-
torbygg med et nytteareal på 24 000 m2.
Byggene	fikk	en	gylden	fasade	av	eloksert	alumi-
niumsstoff,	som	ble	montert	mellom	to	glassflater	

Woonconcept, Meppel (Nederland)

EU-domstolen, Luxemburg

Firmaet	Woonconcept	bygger,	leier	ut	og	kjøper	
leiligheter	for	de	fleste	behov.	Det	representative	
nybygget	i	Meppel	utmerker	seg	både	med	en	
imponerende	arkitektur	og	en	storslått	glassfasade.

SYSTEMKRAV

■ Effektiv refleksjons- og varmebeskyttelse
■ Solskjerming av store glassflater
■ Føyer seg harmonisk og vakker inn i bygningens 

utvendige utseende
■ Fritt utsyn

TEKNISK UTFØRELSE

■ Installasjon av totalt 160 filmrullegardiner av 
typen Classic-Line med manuell betjening, og 
filmfasadesystemer (1600 x 6000 mm) med elektrisk 
betjening og radiostyring

■ Bruk av en MULTIWAVE®-plissert, sølv-antrasittfarget 
film med 2 % lystransmisjon i like gylne rammer.

i	matchende	gyldne	rammer.	Stoffet	har	en	skred-
dersydd	sikk-sakk-kant,	som	gir	fasaden	en	visuell	
dybde	og	et	raffinert	lysspill.	I	tillegg	skjermer	stof-
fet	mot	solen	og	slipper	likevel	gjennom	lys	og	luft.

SYSTEMKRAV

■ Innvendig solskjerming
■ Tilpasning av solskjermingssystemene til 

monteringsforholdene på stedet (montering bak 
hengende tak)

■ Rastermålene for åpent kontorlandskap ble 
overholdt 

TEKNISK UTFØRELSE

■ Montering av mer enn 1000 filmfasade-
systemer med delvis delte gardiner, dvs. at det 
ble plassert to gardiner på én aksel, for å sikre 
variasjonsmuligheter i det åpne kontorlandskapet

■ Systemstørrelser fra 1000 x 3000 mm til 
 2400 x 3500 mm
■ Bruk av en 3-lagsfilm som er grå på begge sider, 

med 1 % lystransmisjon
■ Individuell elektrisk betjening med enkeltstyring 

eller sentralstyring via BUSS-system
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Stilren solskjerming av store glassflater

Lamell- og panelgardiner

Lamellgardiner

Lokaler som bader i dagslys med store vindusfronter har 
behov for effektive solskjermingssystemer. Lamell- og 
panelgardiner egner seg spesielt godt til dette. Enten 
det er et konferanserom eller foajé gir gardinene god 
beskyttelse mot solvarme, sørger for behagelig lysdem-
ping og reduserer for store lystetthetsforskjeller. Den 
transparente filmen sikrer fritt utsyn. 

PRODUKTEGENSKAPER
■  Høy stabilitet gjennom flatepreget og MULTIWAVE®-

plissert film
■  Ingen forstyrrende lysspalte, takket være tilstrekkelig 

lamelloverlapping
■  Individuelle tilpasnings- og utformingsmuligheter
■  Det er mulig å oppgradere det eksisterende anlegget 

med filmlameller
■ Lamellhenger som klipssystem
■  Mulighet for solskjerming av skråstilte eller buede 

vindusflater
■  Skinner og fester leveres som standard i hvitt 

(RAL 9016) eller eloksert, kan også leveres med 
 RAL pulverlakkering

BRUKSOMRÅDE
■  I industri- og næringsbygg og offentlige bygg, spesielt 

i konferanserom og foajeer

BETJENINGS- OG DRIFTSVARIANTER
■ Manuell betjening: snortrekk, kjedetrekk
■ Elektrisk betjening: motordrift 230 V

■ Takmontert ■ Veggmontert ■ Integrasjon i hengende himlinger 
ved hjelp av monteringsprofil

MAKSIMAL STØRRELSE
■ 6000 x 3500 mm (bredde x høyde)
■ Lamellbredde: 89 eller 127 mm

MONTERINGSVARIANTER
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Lamellgardiner

Panelgardiner

Variant	A
Pakke på en side 
betjening til høyre 
eller venstre

PLASSERINGSMULIGHETER

Variant B
Pakke midtstilt, 
betjening til høyre 
eller venstre

Variant	C
Pakke delt, betje-
ning til høyre eller 
venstre

Variant	D
Skrågardin, pakke all-
tid til høyre eller oppe 
til venstre, betjening 
til høyre eller venstre

PRODUKTEGENSKAPER
■  Høy stabilitet gjennom flatpreget og MULTIWAVE®-

plissert film
■  Ingen forstyrrende lysspalte, takket være 

tilstrekkelig paneloverlapping
■ Individuelle tilpasnings- og utformingsmuligheter
■  Mulighet for forskjellige panelbredder ett system
■  Valgfritt om panelene skal være koblingsbare eller 

fritt justerbare
■  Det er mange tilpasningsmuligheter, og store 

systembredder kan leveres gjennom kobling av 
enkelte anlegg

■ Topp- og bunnskinne i aluminium
■ Skyggelegging av bøyde vindusflater mulig
■  Skinner og fester i standard hvit (RAL 9010), 

kan også leveres eloksert eller med RAL 
pulverlakkering
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Panelgardiner

PLASSERINGSMULIGHETER (UTVALG)

■ Takmontert ■ Veggmontert
MONTERINGSVARIANTER

3 løp, en side, 
pakke til venstre, 
ett faststående 
panel

4 løp, en side, pakke 
til høyre, to faststå-
ende paneler

5 løp, pakke midtstilt, 
ett faststående panel

7 løp (skinner med 
3 og 4 løp koblet), 
tosidig, to faststående 
paneler

BRUKSOMRÅDE
■  Industri- og næringsbygg 

samt offentlige bygg
■  For fleksibel solskjerming 

av svært store glassflater 
samt glassflater med vegg-
oppdelinger

■  Kan brukes som variable 
romseparasjonssystemer

BETJENINGS- OG DRIFTSVARIANTER
■ Sidesnortrekk
■ Betjeningsstav

MAKSIMALE STØRRELSER 

■  Bredde: 12 m (snortrekk); ube-
grenset (betjeningsstav)

■  Bredde på enkeltpaneler: opptil 3 m
■ Høyde: 3,50 m
■ 10 løp per gardin

15
 m

m

løp

løp

løp

løp
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Lamell- og panelgardiner i praksis

BAWAG P.S.K., Wien

MAN Nutzfahrzeuge AG, München

Banken	BAWAG	P.S.K.	er	en	av	de	ledende	bankene	
i	Østerrike.	Det	moderne	kontorsenteret	til	finans-
konsernet	gjenspeiler	de	åpne	strukturene	til	dette	
moderne selskapet.  

SYSTEMKRAV
■  Effektiv supplement til eksisterende utvendig 

solskjerming
■  Føyer seg harmonisk inn i den store, transparente 

fasaden
■ Fritt utsyn
■  Blendingsbeskyttelse ved arbeidsplasser med 
 dataskjermer

TEKNISK UTFØRELSE
■  Montering av lamellgardiner og filmrullegardiner 
 (til sammen ca. 2200 stk.)
■  Bruk av en flerlags sølv-antrasittfarget film med 
 2 % lystransmisjon
■  Bueformet MULTIWAVE®-plissering av filmer for et 

rolig og estetisk innvendig og utvendig utseende

MAN	Nutzfahrzeuge	AG	er	en	av	de	ledende	leveran-
dørene	av	nyttekjøretøyer	på	verdensbasis.	Selska-
pets	brede	produktspekter	strekker	seg	fra	lastebiler,	
turbusser	og	spesialkjøretøy	til	motorer	og	bildeler.

SYSTEMKRAV
■  Diskret blendingsbeskyttelse ved arbeidsplasser 

med dataskjermer
■  Føyer seg vakkert og harmonisk inn i søyle-bjelke-

konstruksjonen i fasaden

TEKNISK UTFØRELSE
■  Installasjon av 600 meter lamellgardiner, 50 meter 

av dette på bøyde skinner
■ Panelgardiner: Screenstoff
■  Mulighet for fleksibel tilpasning av blendingsbe-

skyttelse ved hjelp av fritt justerbare paneler
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INTERRA, Joure (Nederland)

Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung, Meißen

Kontoret	til	ingeniør-	og	arkitektkontoret	INTERRA	vekker	opp-
sikt	med	sine		uvanlige	former	og	farger	og	beliggenheten	rett	
ved	vannet.	Det	futuristiske	nybygget	kan	dessuten	skilte	med	
store	glassflater.

SYSTEMKRAV
■  Optimal skjermbeskyttelse på arbeidsplass med data-

skjermer ved bruk av dagslys
■  Understreker den futuristiske arkitekturen
■ Representativ, individuell løsning
■ Fritt utsyn 

TEKNISK UTFØRELSE
■  Installasjon av 10 Slope-lamellgardiner tilpasset formen 

på den utvendige fasaden
■  Bruk av en sølv-antrasittfarget film med 2 % lystransmisjon
■  Estetisk og rolig fasadeutseende gjennom MULTIWAVE®-

plisseringen

Fachhochschule	der	Sächsischen	Verwaltung	Meißen	(FHSV)	
sørger	for	rekruttering	til	delstaten	Sachsens	administrasjon	og	
rettssystem.

SYSTEMKRAV
■  Innvendig liggende refleksjonsvern med dagslysutnyttelse 

i kontorer, auditorier og konferanserom
■  Solskjerming av store vindusflater med individuelle tilpas-

ningsmuligheter (konferanserom)
■ Fritt utsyn
■  Bruk av en film som oppfyller kravene i brannklasse B1 

(”flammehemmende”) 

TEKNISK UTFØRELSE
■  Installasjon av lamellgardiner med fritt justerbare lameller 

i konferanserommene og rundt 400 filmrullegardiner av 
typen Compact-Line i kontorene og auditoriene

■  Rullegardiner med tiltalende design og små skjermmål 
(35 x 35 mm), alle profildeler er pulverlakkert i vindusfarge

■  Bruk av en flammehemmende tolags sølv-antrasittfarget 
film med 2 % lystransmisjon

■  Estetisk og rolig fasadeutseende med MULTIWAVE®-
plissering
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REFERANSER

TYSKLAND	| Airbus, Hamburg | AOK, Berlin | Arcor, Stuttgart | Ausländer behörde, Hamburg | 
BASF, Ludwigshafen | Bayerischer Rundfunk, München | Bayerisches Rotes Kreuz, Augsburg 
| Berliner Congress Center, Berlin | Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd, Mainz | Biome-
dizinisches Forschungszentrum Seltersberg, Gießen | Blohm + Voss, Hamburg | Daimler 
VAN Technology Center, Stuttgart | Delphi, Wuppertal | Der Spiegel, Hamburg | Deutscher 
Wetterdienst, München | Deutsches Institut für Normung (DIN), Berlin | Deutsches Museum, 
München | Du Pont, Hamm | EnBW-City, Stuttgart | Eurocopter Deutschland, Donauwörth | 
Europäisches Patentamt, München | Finanzamt Erding, Erding | Flughäfen Schönefeld und 
Tegel, Berlin | Fraport AG, Frankfurt/Main | Giesecke & Devrient, München | Hafencity Sand-
torkai, Hamburg | HUK-Coburg, Berlin | Infraserv, Frankfurt | Karstadt Warenhaus, Stuttgart 
| Lufthansa City Line, Flughafen Köln-Bonn | Luft- und Raumfahrtzentrum, Berlin | Main-
Kinzig-Forum, Gelnhausen | Mainova AG, Frankfurt | MAN, München | MID, Nürnberg | NRW 
Bank, Düsseldorf | ORACLE Deutschland, Potsdam | PCI, Hamm | Q-Cells, Bitterfeld-Wolfen 
| RHEINZINK, Datteln | Rienecker Protonen Therapiecenter, München | Schwarzkopf Henkel, 
Viersen | Stadtsparkasse, Köln | Stadtwerke Bochum | Stadtwerke Unna | Thyssen-Krupp, 
Essen | TU München, Weihenstephan, München | Universität Hohenheim,  Hohenheim | 
Wirtschaftsbehörde, Hamburg | Zentrum für virtuelles Engineering (ZVE), Stuttgart 
NEDERLAND | Albert Heijn, Zaandam | De Friesland, Leeuwarden | Facilicom, Schiedam | 
FNV Bouw, Woerden | Gemeentehuis,  Dordrecht | Gemeentehuis, Oudenbosch | Haven-
dienst,  Rotterdam | Interra, Joure | Luchtverkeersleiding Schiphol, Amsterdam | Neha-
lennia, Middelburg | Organon, Oss | ROC Leeuwarden | RUG, Groningen | Sandoz, Almere | 
Stadsdeelraad Noord, Amsterdam | Tweede Kamer, Den Haag | Universiteit, Amsterdam | 
Woonconcept, Meppel 
LUXEMBURG | Cour De Justice, Espace Pétrusse-Îlot A, Luxemburg-Stadt | Espace Pétrusse-
Le Dôme, Luxemburg-Stadt
FRANKRIKE | Banque de France, Paris | EBP, Rambouillet | Mairie de Paris, Paris | Ministere 
de l´ Économie et des Finances, Paris | Onisep, Paris | Pierre et Vacances, Paris | Price Water, 
Versailles | Universal Music, Antony
STORBRITANNIA | B&Q, Southampton I London Heathrow Airport, London
ØSTERRIKE | BAWAG P.S.K., Wien | Bosch, Wien | Hellerpark, Wien | Klingerpark, Gum-
poldskirchen | Millenium Tower, Wien | Nordbahnhof, Wien | Paketzentrum Post, Wien | 
TPA Zentrum, Graz 
SVEITS | Arbonia Forster, Arbon | Bahnmatt, Baar | Bundesamt für Bauten und Logistik 
(BBL), Bern | Haco AG, Gümligen | InfraPost AG, Basel  | Marti Schweiz AG, Moosseedorf | 
Post-Finance, Bern | SIA-Gebäude, Zürich 
BULGARIA | Argogroup, Sofia
ROMANIA | Daikin, Bukarest | Harting, Sibiu | Kaufland, Bukarest | Laurentiu, Constanta
PORTUGAL | Visabeira Group, Palácio do Gelo, Viseu
LITAUEN | Apskrities viršininko administracija, Vilnius | Klaipédos Skuba, Klaipéda | Tech-
nologijos Universitetas, Kaunas 
DANMARK | Glenco, Ålborg | Silhorko, Skanderborg | Stena Aluminium, Kolding
NORGE | Bergen Museum, Bergen | Gardermoen airport, Oslo | Greverud Kjøpesenter, Op-
pegård | Holmenkollen World championship Center, Oslo | Hospital, Tromsø | Kjevik airport, 
Kristiansand | Nedre Bekkelaget school, Oslo | Norwegian Defense research institute, Kjeller 
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA | Sandane airport | Sola airport | Stena Don Offshore 
drilling | Tromsø airport | Ullevål University Hospital, Ullevål |University of Bergen, Bergen 
| Værnes airport, Trondheim | Vika Atrium, Oslo | VM-huset, Oslo
FINLAND | Pohjola Versicherung, Helsinki
MALAYSIA | Menara Exxon-Mobile, Kuala Lumpur | Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur
SINGAPORE | BASF | HarborFront & Keppel Bay Towers
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