
Sideskinne

Kassette

Skrue 
til fastgørelse 
af sideskinne

Snor

Snorlås 
til fastgørelse 
af snor

Bundliste

Solfilm

Sideskinne

Solrefleks rullegardin mod varme og lys 
• Reflekterer solvarme og blænding med op til 98% 
• Bedre indeklima og gladere medarbejdere 
• Kræver ingen vedligeholdelse eller rengøring 
• Altid fuldt udsyn, og naturligt lysindfald i mørke tider 
• Stilfuld og neutral design

Et Sunflex solrefleks rullegardin består af aluminium profiler og specialfremstillet solfilm 
med høj ydeevne,og monteres indvendigt direkte på vinduet eller vinduesrammen.

Sunflex rullegardin kan monteres
• Uden på vinduesramme
• Inden i vinduesramme
• På oplukkelig vinduesramme
• Med topmontering

• Med oprulningssnor på valgfri side

Solrefleks muligheder
• Kassette og sideskinner i hvid eller alu.
• Direkte varmeafvisning op til 90 %
• Blændingsreduktion op til 96 %
• Med eller uden spejleffekt
• Mørklægning
• Betjening i valgfri side



Teknikken bag vores systemer
Vi har siden 1974 serviceret det danske erhvervsliv med solafskærminger, og vi har opnået en knowhow
som de færreste konkurrenter på markedet kan konkurrere med. Derfor kan du være sikker på, at vi altid 
har den helt rette løsning til din virksomhed. 

Vores solrefleks rullegardiner bliver produceret på vores eget værksted, og er således et 100 % dansk 
fremstillet produkt.

Produkt:
Solfilterfilm af varme- og lysreflekterende folie, monteret med manuelt eller el-betjent rullegardin på rør 
med indbygget oprulning.

Tekniske egenskaber:
Beskytter om dagen mod indsyn samt mod falmning af interiøret. Reducerer solvarmen op til 90 % af den 
indfaldne solenergi. Effektiv vinduesisolering om vinteren, rudens U-værdi forbedres med ca. 24 %, gardinet 
dæmper meget effektivt generende sollys i eks. PC skærme med op til 96%.

Solfilm type > BB GG BG6 BG2

Solvarme reflekteret 60% 62% 78% 86%

Blændingsreduktion 84% 89% 93% 98%

Lysgennemgang 14% 10% 6% 1,7%

UV reduktion <1% <1% <1% <1%

Indvendig farve på solfilm Bronze Grå Grå Grå

Udvendig farve på solfilm Bronze Grå Bronze Bronze Sølv Sølv
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Snor
for oprulning 
af solgardin

Opbygning:
Oprulningskassette 45 x 58 mm., indlagt rør i aluminium til oprulning af gardin. Sideskinner i forskellige variationer i 
aluminium, træksnor i nylon, i valgfri side.

Sølv

Sort

<1%

0%

100%

96%

RS0


