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 Dekorativa och funktionella solavskärmare från KID/HEMTEX

Typ Reglering Mått Färg Funktion Kan 
kapas PRIS

PERSIENNER
Aluminiumpersienn 25 mm med dragsnöre   40 x 160 cm vit matt ljusfiltrerande   ja 149.-
Aluminiumpersienn 25 mm med dragsnöre   60 x 160 cm vit matt ljusfiltrerande   ja 199.-
Aluminiumpersienn 25 mm med dragsnöre   70 x 160 cm vit matt ljusfiltrerande  ja 209.-
Aluminiumpersienn 25 mm med dragsnöre   80 x 160 cm vit matt ljusfiltrerande  ja 239.-
Aluminiumpersienn 25 mm med dragsnöre   90 x 160 cm vit matt ljusfiltrerande  ja 269.-
Aluminiumpersienn 25 mm med dragsnöre 100 x 160 cm vit matt ljusfiltrerande  ja 319.-
Aluminiumpersienn 25 mm med dragsnöre 110 x 160 cm vit matt ljusfiltrerande  ja 329.-
Aluminiumpersienn 25 mm med dragsnöre 120 x 160 cm vit matt ljusfiltrerande  ja 359.-
Aluminiumpersienn 25 mm med dragsnöre 140 x 160 cm vit matt ljusfiltrerande  ja 429.-
Aluminiumpersienn 25 mm med dragsnöre 160 x 160 cm vit matt ljusfiltrerande  ja 479.-
Aluminiumpersienn 25 mm med dragsnöre 180 x 160 cm vit matt ljusfiltrerande  ja 529.-

TILLBEHÖR UPPHÄNGNING
Isolde persiennborste 17 x 13,5 cm vit 69,90.-
Tristan persiennsax grå 59.90.-

Persienner



 Dekorativa och funktionella solavskärmare från KID/HEMTEX

Typ Reglering Mått Färg Funktion Kan 
kapas PRIS

RULLGARDINER  

Saga rullgardin kulkedja   80 x 185 cm grå mörkläggande ja 279.-

Saga rullgardin kulkedja 100 x 185 cm grå mörkläggande ja 349.-

Saga rullgardin kulkedja 120 x 185 cm grå mörkläggande ja 379.-

Saga rullgardin kulkedja 140 x 185 cm grå mörkläggande ja 449.-

Saga rullgardin kulkedja 160 x 185 cm grå mörkläggande ja 499.-

Saga rullgardin kulkedja   80 x 185 cm offwhite mörkläggande ja 279.-

Saga rullgardin kulkedja 100 x 185 cm offwhite mörkläggande ja 349.-

Saga rullgardin kulkedja 120 x 185 cm offwhite mörkläggande ja 379.-

Saga rullgardin kulkedja 140 x 185 cm offwhite mörkläggande ja 449.-

Saga rullgardin kulkedja 160 x 185 cm offwhite mörkläggande ja 499.-

Fortsättning på nästa sida

Mörkläggande rullgardiner



 Dekorativa och funktionella solavskärmare från KID/HEMTEX

Typ Reglering Mått Färg Funktion Kan 
kapas PRIS

RULLGARDINER 

Tuva mörkläggande rullgardin trådlös   80 x 185 cm vit mörkläggande ja 549.-

Tuva mörkläggande rullgardin trådlös 100 x 185 cm vit mörkläggande ja 599.-

Tuva mörkläggande rullgardin trådlös 120 x 185 cm vit mörkläggande ja 699.-

Tuva mörkläggande rullgardin trådlös 140 x 185 cm vit mörkläggande ja 749.-

Tuva mörkläggande rullgardin trådlös 160 x 185 cm vit mörkläggande ja 799.-

Tuva mörkläggande rullgardin trådlös   80 x 185 cm grå mörkläggande ja 549.-

Tuva mörkläggande rullgardin trådlös 100 x 185 cm grå mörkläggande ja 599.-

Tuva mörkläggande rullgardin trådlös 120 x 185 cm grå mörkläggande ja 699.-

Tuva mörkläggande rullgardin trådlös 140 x 185 cm grå mörkläggande ja 749.-

Tuva mörkläggande rullgardin trådlös 160 x 185 cm grå mörkläggande ja 799.-

Mörkläggande rullgardiner



 Dekorativa och funktionella solavskärmare från KID/HEMTEX

Typ Reglering Mått Färg Funktion Kan 
kapas PRIS

RULLGARDINER 

Tea rullgardin m. alulist kulkedja   80 x 185 cm offwhite transparent ja 419.-

Tea rullgardin m. alulist kulkedja 100 x 185 cm offwhite transparent ja 469.-

Tea rullgardin m. alulist kulkedja 120 x 185 cm offwhite transparent ja 519.-

Tea rullgardin m. alulist kulkedja 140 x 185 cm offwhite transparent ja 569.-

Tea rullgardin m. alulist kulkedja 160 x 185 cm offwhite transparent ja 629.-

Transparenta rullgardiner



 Dekorativa och funktionella solavskärmare från KID/HEMTEX

Typ Reglering Mått Färg Funktion Kan 
kapas PRIS

LAMELLSKENA 

Tim lamellskena med dragstång 100 cm vit ja 209.-

Tim lamellskena med dragstång 150 cm vit ja 279.-

Tim lamellskena med dragstång 190 cm vit ja 349.-

Tim lamellskena med dragstång 240 cm vit ja 399.-

LAMELLER 

Tim Lameller, 8-pack 8,9 x 250 cm vit ljusfiltrerande ja 229.-

Tim Lameller, 8-pack 8,9 x 250 cm offwhite ljusfiltrerande  ja 229.-

Tim Lameller, 8-pack 8,9 x 250 cm lin ljusfiltrerande  ja 249.-

Tim Lameller, 8-pack 8,9 x 250 cm grå ljusfiltrerande  ja 229.-

Tim Lameller, 8-pack 8,9 x 250 cm grafit ljusfiltrerande  ja 229.-

MÖRKLÄGGANDE LAMELLER

Mörkläggande lameller, 8-pack 8,9 x 250 cm vit mörkläggande ja 269.-

Mörkläggande lameller, 8-pack 8,9 x 250 cm grå mörkläggande ja 269.-

Lameller och skenor



 Dekorativa och funktionella solavskärmare från KID/HEMTEX

Typ Reglering Mått Färg Funktion Kan 
kapas PRIS

Vida ljusfiltrerande plisségardin trådlös   60 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 499.-
Vida ljusfiltrerande plisségardin trådlös   80 x 210 cm vit ljusfiltrerande ja 649.-
Vida ljusfiltrerande plisségardin trådlös   90 x 210 cm vit ljusfiltrerande ja 699.-
Vida ljusfiltrerande plisségardin trådlös 100 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 599.-
Vida ljusfiltrerande plisségardin trådlös 110 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 649.-
Vida ljusfiltrerande plisségardin trådlös 120 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 699.-
Vida ljusfiltrerande plisségardin trådlös 130 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 749.-
Vida ljusfiltrerande plisségardin trådlös 140 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 799.-

Fortsättning på nästa sida

Plisségardiner



 Dekorativa och funktionella solavskärmare från KID/HEMTEX

Typ Reglering Mått Färg Funktion Kan 
kapas PRIS

Iben ljusfiltrerande plisségardin trådlös   60 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 549.-
Iben ljusfiltrerande plisségardin trådlös   70 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 599.-
Iben ljusfiltrerande plisségardin trådlös   80 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 629.-
Iben ljusfiltrerande plisségardin trådlös   90 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 699.-
Iben ljusfiltrerande plisségardin trådlös 100 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 799.-
Iben ljusfiltrerande plisségardin trådlös 110 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 849.-
Iben ljusfiltrerande plisségardin trådlös 120 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 899.-
Iben ljusfiltrerande plisségardin trådlös 130 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 949.-
Iben ljusfiltrerande plisségardin trådlös 140 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 999.-
Iben ljusfiltrerande plisségardin trådlös 150 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 1049.-
Iben ljusfiltrerande plisségardin trådlös 160 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 1099.-

Falk mörkläggande plisségardin trådlös   60 x 160 cm vit mörkläggande ja 649.-
Falk mörkläggande plisségardin trådlös   70 x 160 cm vit mörkläggande ja 699.-
Falk mörkläggande plisségardin trådlös   80 x 160 cm vit mörkläggande ja 749.-
Falk mörkläggande plisségardin trådlös   90 x 160 cm vit mörkläggande ja 799.-
Falk mörkläggande plisségardin trådlös 100 x 160 cm vit mörkläggande ja 899.-
Falk mörkläggande plisségardin trådlös 110 x 160 cm vit mörkläggande ja 949.-
Falk mörkläggande plisségardin trådlös 120 x 160 cm vit mörkläggande ja 999.-
Falk mörkläggande plisségardin trådlös 130 x 160 cm vit mörkläggande ja 1049.-
Falk mörkläggande plisségardin trådlös 140 x 160 cm vit mörkläggande ja 1099.-
Falk mörkläggande plisségardin trådlös 150 x 160 cm vit mörkläggande ja 1199.-
Falk mörkläggande plisségardin trådlös 160 x 160 cm vit mörkläggande ja 1249.-

Plisségardiner



 Dekorativa och funktionella solavskärmare från KID/HEMTEX

Typ Reglering Mått Färg Funktion Kan 
kapas PRIS

Leah Upp & ned-plisségardin steglös   40 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 299.-
Leah Upp & ned-plisségardin steglös   60 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 349.-
Leah Upp & ned-plisségardin steglös   70 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 379.-
Leah Upp & ned-plisségardin steglös   80 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 429.-
Leah Upp & ned-plisségardin steglös   90 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 449.-
Leah Upp & ned-plisségardin steglös 100 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 499.-
Leah Upp & ned-plisségardin steglös 110 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 549.-
Leah Upp & ned-plisségardin steglös 120 x 160 cm vit ljusfiltrerande ja 649.-

Leah väggfästen utvändig karm vit 59.90.-

Plisségardiner



 Dekorativa och funktionella solavskärmare från KID/HEMTEX

Viktigt att tänka igenom
  Vill du få in så mycket ljus i rummet som möjligt eller är det viktigare att stänga ut det?
   Vill du minska insynen utan att skymma utsikten?
   Vill du ha det helt mörkt eller gillar du att det naturliga ljuset sipprar in på morgonen?
   Har du dataskärm eller tv i rummet och vill slippa ljusreflektioner?
  Vill du skydda möblerna mot blekning?
  Vill du begränsa temperatursvängningar och spara energi?
   Gillar du ett stramt uttryck eller har du en mjukare stil?
    Är det viktigt att ta hänsyn till eventuell fuktpåverkan och rengöring?
  Ska du inreda ett barnrum och vill ha ett trådlöst system?

Teknisk lösning
   Ska produkten monteras på väggen eller inne i fönsterkarmen?
   Ska produkten hänga ner till fönsterkarmen eller golvet?  
   Öppnas fönstret inåt eller utåt?
   Ska du använda väggfästen eller takfästen?
   På vilken sida vill du ha eventuellt snöre, dragstång och liknande?
    Måste du ta hänsyn till haspar, handtag, luftkanaler, värmekällor eller elkablar 

     som kan vara i vägen för montering av produkten?

Mätning
    Använd alltid stålmåttband (talmeter) vid mätning. 
   Måtten måste alltid tas där produkten ska monteras. 
   Uppge alltid bredd först, sedan längd.
   Kom ihåg att mäta bredden uppe och nere samt höjden på båda sidor. Om måtten avviker 

       ska du använda det minsta måttet.
  Lägg märke till om ytan på vilken produkten ska monteras är skev eller ojämn.

Mätning med karm Mätning invändigt/nisch

Måttguide och checklista



Tänk funktion och behov!
Har du stora eller smala fönster? Vill du skydda 
mot insyn och sol eller stänga ute ljuset helt? 
Vill du skydda lite mot insyn, men utan att 
skymma utsikten? Gillar du ett stramt uttryck 
eller har du en mjukare stil? Det är mycket att 
ta hänsyn till. Vi har samlat ett brett utbud av 
kvalitetsprodukter under vårt varumärke Dekosol®. 
Vi sätter stort värde på kvalitet, design och funk-
tion. Se våra lösningar för dina fönster här.

Persienner En aluminiumpersienn är tillverkad av 
kvalitetsmaterial och har lång livslängd. Persienner 
är lätta att rengöra och är därför extra lämpliga 
i badrum, våtutrymmen och kök. Finns i många 
läckra färger.

Rullgardin, mörkläggande och transparent 
Rullgardinen leveras både med kulkedja och i 
trådlöst utförande. Den trådlösa rullgardinen 
har en unik mjukstängande fjädermekanism – 
ett litet ryck, så rullar gardinen upp, mjukt och 
långsamt.

Plisségardinen är ett modernt och flexibelt 
alternativ till persienner. Plisségardinen kan 
väljas utifrån funktion och behov. Den kan fällas 
ihop helt, så att utsikten blir fri, samlas på 
mitten – eller dras ut helt och täcka hela/delar 
av fönstret, allt efter behov. Den är enkel att 
montera och tar lite plats. Välj mellan ljus-
filtrerande och ljustät plisségardin, eller av 
ljuddämpande och energibesparande typ. Våra 
plisségardiner finns i bredderna 60– 160 cm 
och i höjder upp till 210 cm. Vi har också plissé-
gardiner som passar till verandadörrar.

Lameller är praktiska och moderna. Har du stora 
fönster från tak till golv och vill ha något annat 
än traditionella gardiner är lamellgardiner ett bra 
alternativ. Du kan lätt anpassa hur mycket dagsljus 
och insyn du vill ha, oavsett om du vill släppa in 
ljus eller stänga för insyn. Det är lätt att anpassa 
lamellgardiner så att de passar ditt fönster och 
dina behov. De finns i många färger, även med 
mörkläggningsfunktion. Standardhöjden är 2,5 
meter. 

Barnsäkring
Vi garanterar att upphängningen av 
våra solavskärmningsprodukter med 
dragsnören är barnsäkra. Använd 
childsafe-väggfästen som säkerställer 
att snörena fästs utom räckhåll för 
barnen. Rullgardiner med kulkedja 
görs barnsäkra genom användning 
av snörbrytare och snörsträckare. 
Barnsäkring medföljer alla våra 
produkter med snören.

Varning: Små barn kan kvävas av öglor 
som bildas av snören, kedjor och band som 
används för att reglera solavskärmnings-
produkten. Snörena kan sno sig runt bar-
nets hals. Flytta undan sängar, barnsängar 
och möbler från alla solavskärmnings-
produkter. Snörena får inte knytas ihop. 
Kontrollera också att snörena inte snor 
sig eller bildar öglor. Snörändarna måste 
fästas utom räckhåll för barn och minst 
1,5 meter över golvet. Säkerhetsvarningen 
är i enlighet med europeiska standarden 
EN 13120

Mycket viktigt!
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Se till att alla snören hålls utom 
räckhåll för barn! Flytta undan 
sängar, barnsängar och möbler 
från alla sol-
avskärmnings-
produkter. 

Använd snörbrytare och snörfäste!  
Genom att montera snörbrytare på 
kulkedja säkerställer du att kulkedjan 
lossnar vid en belastning på mer än 
6 kg. Snörsträckaren fästs i väggen/
karmen och förhindrar att små barn 
kommer åt att linda kulkedjan runt 
halsen.

Funktion och behov

Mörkläggande rullgardin
trådlös reglering 

Klassisk persienn
i aluminium, med dragsnöre

Mörkläggande rullgardin 
med kulkedja 

Lamellgardiner
trådlös med dragstång

Dubbel och ljusfiltrerande  
plisségardin 
trådlös reglering 

Dubbel och mörkläggande 
plisségardin 
trådlös reglering 

Ljusfiltrerande 
plisségardin 
trådlös reglering 

Ljusfiltrerande 
plisségardin 
trådlös reglering 

Våra modeller
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