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Plisségardinen är en flexibel solskyddsprodukt som tack vare sitt diskreta upphängningssystem lätt
smälter in i miljön och skapar ett stilrent helhetsintryck.

Plisségardinen har
en veckbredd på 20 mm och beroende på vävtyp
har den en varierande grad av
SOLSKYDD
INNE
LAMELLGARDINER
•
ljusgenomsläpp.
I vårt sortiment finner du transparenta, halvtransparenta och mörkläggande vävar, enfärgade och mönstrade.

Plisségardinen är en flexibel solskyddsprodukt som tack vare sitt diskreta upphängningssystem lätt
smälter in i miljön och skapar ett stilrent helhetsintryck.
Plisségardinen har en veckbredd på 20 mm och beroende på vävtyp har den en varierande grad av
ljusgenomsläpp.
I vårt sortiment finner du transparenta, halvtransparenta och mörkläggande vävar, enfärgade och mönstrade.

Plisségardinen är en flexibel solskyddsprodukt som tack v
smälter in i miljön och skapar ett stilrent helhetsintryck.

Plisségardinen har en veckbredd på 20 mm och beroende
ljusgenomsläpp.
I vårt sortiment finner du transparenta, halvtransparenta och

Med en perfekt mix av design och funktion vill vi skapa spännande lösningar till det moderna hemmet.
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SÖMNAD

AUTOMATISERA
Funktioner som är enkla att installera, låt automatiken sköta jobbet.

Skapa en mysig atmosfär på kvällen, ljusramper och
terassvärmare förlänger utomhussäsongen

Vi har ett modernt solskyddsföretag med en anrik historia. Ett gammalt familjeföretag som
grundades redan 1967. Vi är marknadsledande i Uppsala län med snabba monteringar och
reparationer. Våra montörer har lång erfarenhet av solskydd och fästteknik på olika underlag.
Vi på Tibrings Markis och Persienn jobbar endast med komponenter av högsta kvalitet som vi
använder i den egna tillverkningen av alla våra produkter. Allt detta för att erbjuda våra kunder
den bästa möjliga kvalitén på sina solskyddsprodukter och erbjuda snabba leveranser.
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www.solskyddsforbundet.se

MARKISER 5-ÅRS GARANTI
INVÄNDIGT SOLSKYDD 3-ÅRS GARANTI

ALLA VÅRA MARKISER ÄR CE-MÄRKTA
ETT STORT LAGER AV RESERVDELAR

BESÖK GÄRNA NÅGON AV VÅRA UTSTÄLLNINGAR
SKATVÄGEN 1, TIERP
0293-711 00
MÅN-FRE 08.00-16.00

ÖVRIGA TIDER TIDSBOKNING

KUNGSGATAN 115, UPPSALA
018-14 40 20
MÅN-FRE 08.00-17.00, LÖR 10-14
ÖVRIGA TIDER TIDSBOKNING

TERRASSMARKISER • PERSIENNER • RULLGARDINER • PLISSÉGARDINER • LAMELLGARDINER • GARDINER • HISSGARDINER
BALKONGSKYDD SOLFILM PÅ RULLGARDIN • BALKONGMARKISER • FÖNSTERMARKISER • MÖRKLÄGGNING • KORGMARKISER

