Verosol

Det ultimative gardin til at kontrollere varme og lys

De særlige egenskaber
ved Verosol

Varmenedsættende og
energibesparende
Verosol vævene er bygget op med et ultrafint lag af aluminium
på bagsiden af vævet. Aluminiumslaget reflekterer solens stråler i
så høj grad, at det mærkes i rummet med det samme.
Om sommeren holder Verosol varmen ude af rummet, og om
vinteren mindsker Verosol tabet af varme. Dette kan resultere i
betydelige besparelser på udgifterne til energi (aircondition
og opvarmning).

Få dagslyset ind i rummet
– selvom dine plisséer er lukket
Optimal udnyttelse af det naturlige sollys er vigtigt, og elektrisk lys
bør kun være et supplement. Med Verosol får du masser af lys ind i
rummet samtidig med varmen reflekteres væk - og dit udsyn opretholdes, så du kan følge med i verden udenfor.

Miljø
Verosol er produceret i henhold til miljøkrav, er certificeret
Oeko-Tex Standard 100 og fremstilles uden brug af formaldehyd.
Sammenholdt med de funktionelle egenskaber gør det Verosol
til et miljørigtigt valg.

Rengøring
Verosol er antistatisk, hvilket gør plisségardinet lettere at holde
i dagligdagen.

Et utal af muligheder
Der findes en lang række muligheder for at få Verosol i dit
hjem. Plisségardiner fås i et utal af varianter – til skrå gavlvinduer,
udspændt med wirer til døre og vippevinduer eller som
Nat & Dag, med to væv med forskellig transparens.
Verosol væv fås desuden også til rullegardiner og panelgardiner.
Kig ind i butikken og hør mere om de mange muligheder.

Varme- og lysreflektion
Reflektion:		
		

Angiver den del af solens stråler (lys/varme), som bliver
reflekteret væk, når de rammer gardinet.

Absorbering:		
		

Angiver den del af solens stråler (lys/varme), som bliver
absorberet i stoffet.

Gennemtrængning:

Den del af solens stråler (lys/varme), som trænger ind i rummet.

UV-gennemtrængning:
		

UV-stråler er de stråler, som bl.a. affarver rummets inventar.
Jo lavere værdi, jo bedre.

Åbenhedsfaktor:		
		

Angiver vævets tæthed – dvs. om der kommer lys ind mellem 		
trådene/vævningen. Jo højere faktor, jo bedre udsyn.
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Delvis gennemsigtig.
Især anvendt i vinduer ved
computer-skærme.

Svagt gennemsigtig.

Beskrivelse

Gennemsigtig.
Giver næsten uhindret
udsyn og dæmper lyset til
en hensigtsmæssig
arbejdsbelysning.
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Flammeresistens
Miljø

Oeko-tex standard 100.
Produceres uden Formaldehyd. Fri for PVC

Øvrigt

Antistatisk

Note: Alle angivne værdier er angivet med normale produktionstolerencer.

Betjeningsmuligheder
Afhængig af vinduestype og model kan Verosol laves med følgende betjeninger:
Snorlås, sidetræk, LiteRise®, SmartCord®, greb eller motor. Kig ind i butikken og se mulighederne.

Verosol er en global leverandør af væv til kontrol af sol og varme. Innovative løsninger har
gjort Verosol til en førende spiller i markedet for tekniske solafskærmningsprodukter, og Verosol
er i dag en vigtig partner for arkitekter, projektudviklere og designere.

Luxaflex® er specialist i at udvikle og producere dekorative og funktionelle
gardinløsninger til både hjem og arbejdsplads. Gardinerne fremstilles efter mål
på Luxaflex® produktion i Nordjylland.
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MAGNILD GARDINER har gennem samarbejde med nøje udvalgte leverandører samt egenproduktion
opbygget et koncept, som sikrer dig konkurrencedygtige løsninger i overbevisende design
– den rigtige vare til rette tid og pris, alt med garanti for faglig korrekt udførelse.

