NÅ ER DET TID FOR

SOLSKJERMING
ØNSKER DU...
god kvalitet
gjennomsiktig screen
varmedemping
lyddemping
mørklegging
EU-godkjent barnesikring

NYHET
Vi lanserer nå akustisk
solskjerming
6 års
garanti

Du finner det store utvalget hos

‘s forhandlere

KAMPANJE RABATT - 20%

Fra lørdag 7. april
til lørdag 5. mai

SOLSKJERMING

7 TING DU MÅ VITE FØR DU
BESTILLER SOLKJERMING

Hos WEBA vil du finne
et fantastisk flott utvalg
i moderne solskjerming.
Hvorfor kan hvite tekstiler eller duker
være et stort problem i mange tilfeller...?

Både til innvendig og utvendig solskjerming får du gode løsninger til alle typer
vinduer. Besøk våre forhandlere så vil
du få hjelp til å finne den solskjermingen
som passer best til dine vinduer.

Hvilke fordeler får du når du velger
screen solskjerming....?

Våre utvalgte leverandører er spesialister på solskjerming og har utviklet gode
løsninger til de aller fleste vindustyper.

Hvilken type solskjerming skal du
velge for å redusere varme, eller for å
holde på varmen når det er kaldt....?

Hos oss kan du være trygg på at du vil
finne de beste kvalitetene og de gode
løsningene, og alle er med barnesikring.

Hvilken type solskjerming velger du for
å bedre akustikken i et rom...?
Hvilken farge skal du velge på screen
solskjerming når du vi beholde utsikten....?

Vi gir deg derfor 6 års garanti på kjøpet.

Hvilken type solskjerming skal du
velge når du vil ha det helt mørkt på
soverommene...?

Faber er en dansk produsent
som i mer enn 100 år har levert
kvalitetsprodukter til det skandinaviske gardinmarkedet. Faber utmerker seg med store og prisgunstige kolleksjoner i modeller, farger og design.

Hva gjør du hvis karmene er så smale
at det ikke er noe å feste soldkjermingen til...?

Mottura S.p.A. er italiensk produsent og en av verdens ledende
leverandører av høyteknologiske løsninger for solavskjerming. Anerkjent
over hele verden blant arkitekter og designere.

Création Baumann er
en ledende produsent
av tekstiler til verdensmarkedet. De har en stor
designavdeling som hele tiden utvikler nye design
og løsninger. Fra Baumann kan vi tilby solskjerming
med flotte designtekstiler og lyddempende effekt

Våre forhandlere er spesialister
på solskjerming. Hos oss kan du
være trygg på at du vil få gode råd
og hjelp til å finne de beste løsningene.

Wood Spain 2000 S.L.er en av
Europa’s ledende leverandører av solskjerming i tre og har
et ufantastisk utvalg i farger, finish og materialer.

LAMELLGARDINER
Kan også leveres
med motordrift.

Med Faber Lamellgardiner får du mange fordeler:
Lamellene parkeres
helt ut i siden på
skinnen.
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Beslagene er
skjult når skinnen
henges opp.

Elegant skinne
med buet front.

Med Mottura Lamellgardiner får du et stort utvalg i screens
Velger du lamellgardiner fra Mottura, vil du finne et stort utvalg i spesialkvaliteter med bl.a.
varmedempende og gjennomsiktige lameller. Dette gir deg enda større muligheter for å få et
godt inneklima og behagelig skjerming av det skarpe lyset.

6 års
garanti

Med Baumann Lamellgardiner får du lyddemping.
I Baumann-kolleksjon vil du finne et univers av dekorative og avanserte design og
mønstre som gir deg helt nye muligheter for kreativ interiør-dekorasjon. Her kan du
også finne lydabsorberende tekstiler som vil bedre akustikken i et rom.
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Lux Plissé
elegant løsning med stofflige tekstiler
stort modell-utvalg
passer de fleste vindustyper
tynne profiler
minimal parkeringshøyde
diskret når gardinene ikke er i bruk

“svevende” Plissé

hindrer innsyn
men slipper inn lyset
topp og bunn kan reguleres

NYHET

Til smale karmer
Til vinduer med smale
rammer, ingen skruer,
tapes rett på glasset.
Max br. = 128cm
Max h. = 230cm
Min. br. = 20cm

BB24-A2

PLISSÉGARDINER

NYHET

Fritthengende modeller
Betjening med snor

25mm Duette Plissé

25mm Enkel Plissé
Med Weba Plisségardiner kan
du løse behovet for gardiner og
solavskjerming i ett produkt!
Med sin stofflige fremtoning
gir Plisségardinen en svært
elegant og myk filtrering av
lyset og demper både lys og
varmeinnslipp til et behagelig
nivå.
Vårt store utvalg med mer
enn 100 forskjellige farger og
materialer gjør det enkelt for
deg å velge riktige farger og
design til de forskjellige rom.
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6 års
garanti

AO10

Weba Plissé kan leveres med enkel
eller dobbel duk. Den doble duken heter Duette og har med sin bikubestruktur meget gode varmedempende
egenskaper og samtidig ingen synlige
snorer.
Dette betyr at den også er svært godt
egnet til mørklegging ettersom det
ikke er synlige huller til snorgjennomføringer.
Også til brede vinduer er Duette Plissé
velegnet. Kan produseres på bredder
helt opp til 300 cm.uten skjøt.

Modeller med wire

Svevende modell
modell
“Svevende”

Literise (uten snorer)

Literise svevende

Dimensjoner
AO10 - min. br. 40cm - max. br. 300cm x h. 300cm
AO20 - min. br. 40cm - max. br. 300cm x h. 300cm
AB10 - min. br. 28cm - max. br. 240cm x h. 210cm
AB20 - min. br. 37cm - max. br. 240cm x h. 210cm

AO20
Betjening med håndtak

AB10
Svevende modell

Modell AO10 kan også leveres med
motor.

AB 20

Dimensjoner

Type “Dag og natt”

DB10T - min. br. 15cm - max. br. 150cm x h. 220cm
BB24 - min. br. 30cm - max. br. 130cm x h. 200cm
BB24XXL max. br. 200cm x h. 220cm
BB30 - min. br. 15cm - max. br. 150cm x h. 220cm

DB10T

Modeller til skråvinduer
Skrå 5-kant
Betjenes
nedenfra
og opp.
BB80

Skrå 4-kant
Kan betjenes
helt opp
AO40

BB 24

Skrå 3-kant
AO70

Kan leveres med betjeningsstang.

BB30
Skrå side - nedenfra og opp
BO60

Dimensjoner
BB80 - min. br. 35cm - max. br. 150cm x h. 300cm
AO40 - min. br. 40cm - max. br. 170cm x h. 240cm
AO70 - min. br. 40cm - max. br. 200cm x h. 250cm
BO60 - min. br. 40cm - max. br. 230cm x h. 300cm
max. forskjell på topp og bunnmål = 50cm
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Skylight Plissé

Multishade

spesialløsning til Velux-vinduer
plissé eller rullegardin
innebygget i kassett

2-lags tekstil med striper
fungerer som rullegardin
kan trekkes helt opp
steng for innsyn og sollys når du vil

Skylight Plissé

Med denne løsningen får du en plisségardin som er perfekt tilpasset til
VELUX-vinduene.
Tekstilen ligger innebygget i kassett
og sideprofiler slik at du helt unngår
lysinnslipp i sidene. Kassetten monteres
på selve vinduet og følger med når det
åpnes.
Skylight Plissé kan leveres med samme
store utvalg i tekstiler som Lux Plissé.
Til mørklegging vil vi anbefale Duette
Plisséduk i type blackout, som leveres
uten huller til snorgjennomføringer, og
dermed ikke slipper inn lys i det hele
tatt.
Modell Skyligh kan også leveres som
rullegardin, og man kan da velge blant
alle typer duker i Fabers omfattende
rullegardin-kolleksjon.

SKYLIGHT PLISSÉ

MULTISHADE

Det er også mulig å kombinere 2 duker
6 års
i samme kassett, såkalt “dag- og natt”
garanti
løsning.

Multishade

Modell-typer

Faber Multishade er en spennende nyhet som kombinerer det beste fra rullegardiner og persienner.
Multishade har to lag med gjennomsiktige striper som kan forskyves for å regulere
innsyn og sollys. Når stripene i duken overlapper er det stengt for innsyn og sollys,
og når stripene forskyves får du mulighet for å få lys inn og se ut.
S 10

S 24

S 30

Med kassett i topp

Uten kassett

Med 2 ulike tekstiler.
Type Day and night.

Faber Multishade leveres med 3 forskjellige bredder på stripene i tekstilen og i et
flott utvalg i klassiske farger og strukturer. Kan også leveres med kassett.

Plissegardin uten kassett kan brukes til alle
typer skråvinduer. Modell DB20T.
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Dimensjoner

Dimensjoner

Min. br. 20cm - max. br. 130cm
Max høyde = 130cm

Min. br. 30cm - max. br. 240cm
Max høyde = 320cm

Profilfarger: hvit eller alu-grå. Betjeningsstang opp
til 200cm kan leveres som tilleggsutstyr.

Profilfarger: hvit, beige, alu-grå, brun eller sort

Weba Dekorbrett
6 års
garanti

Dekorbrett Regolo er en elegant løsning
som kan brukes til å skjule alle typer solskjerming, skinner og oppheng. Leveres i
hvit og alu-farge i bredde10cm.
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RULLEGARDINER

Hi-Tech Rullegardiner

Lekre Rullegardiner
rullegardiner til alle rom!

rullegardin med screen duk
du bevarer utsikten
reduserer innsyn
får et behagelig innelys
reduserer varmeinnslipp
beskytter mot UV-stråler og falming

enkel og tidløs design
mer enn 140 design fra Faber
Se vårt fantastiske utvalg i farger og design!
unik designkolleksjon fra Baumann
ideell til store vindusflater
ideell til mørklegging

“Naked look”

Naked Look - delux modellen
med beslag, kjede og bunnprofil i metall.
Farger: krom eller aluminium.

Visste du at du kan få rullegardiner med lyddemping?
Med akustiske rullegardiner kan du få en
betydelig bedring av akustikken i et rom,
og bli kvitt irriterende gjenklang.
6 års
garanti

Se våre unike designtekstiler fra Création Baumann

RULLEGARDINER
Modell Slow

Modell Plus

Modell Sidewinder

Modell Energy

Weba Rullegardiner
I moderne boliger med store vindusflater er rulllegardiner med sitt rene og stilfulle uttrykk både en funksjonell og samtidig svært dekorativ løsning.
Fra Faber har vi et stort utvalg med mer enn 140 stoffvarianter, fjær- eller kjedebetjening, og forskjelige tungeavslutninger som kan tilpasses din
egen personlige smak og stil. Også ideell til mørklegging og VELUX-vinduer!
fjærbetjent
saktegående heving/senking
hastighten kan reguleres
slow-funksjonen beskytter systemet
mot skader
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kjedebetjent senking
fjærbetjent saktegående heving
hevefunksjonen utløses automatisk
ved et lite rykk i kjeden
slow-funksjonen beskytter systemet
mot skader

kjedebetjent
større kapasitet
opp til br. 400cm x h. 400cm
betjenes uanstrengt ved hjelp av
clutch med redusert utveksling.

motorisert betjening
største kapasitet
opp til br. 500cm x h. 500cm
kan leveres med sol/vind sensor
for automatisk heving/senking
både for inn- og utvendig bruk

Flotte lærhemper fra Faber

Fra Création Baumann kan vi tilby
en unik kolleksjon med fantastiske
design og lyddempende tekstiler som
vil gi deg betydelig bedre akustikk.

9

Alu-Persienner

Utvendig Solskjerming

her får du stort utvalg i farger
25 - 35 og 50mm lameller
mønstrede og metallfarger
kan tilpasses skrå- og gavlvinduer
manuell og motorbetjening

Italiensk design og kvalitet
Zip-systemer med maksimal
beskyttelse mot vind
wire og deler i rustfritt stål
teknologi i verdensklasse

UTVENDIG
PERSIENNER

...vi gjør vinduer vakrere!
Hagestuer

6 års
garanti

Trepersienner
Weba Persienner

Weba trepersienner fås
i et meget stort utvalg,
med lamellbredder i 25
- 35 -50 og 70mm.
Utførelsen kommer
i mange forskjellige
kolleksjoner, og kan
leveres i alt fra malte
og beisede varianter,
til aldrede og rustike
kvaliteter.

Konferanserom

PROSJEKT
Næringslokaler

Restauranter

Auditorier

Velg mellom tynne
snorer eller smale og
brede stigebånd, i et
stort utvalg farger.
Med trepersienner fra
Weba får du Norges
største utvalg.
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WEBA SHUTTERS

Shutters
unik kvalitet fra verdens
ledende produsent
patentert lakk som ikke gulner
forsterkede rammer
lameller som ikke vrir seg
FCS-sertifisert treverk

SHUTTERS
Importør og grossist:

www.weba.no
WEBA ble grunnlagt i Bergen i 1980, og har vært drevet av dagens eiere siden 1985. Med kvalitet og god design som vårt varemerke og Norges største utvalg i solavskjerming vil
du alltid finne en god løsning hos Weba. Når du bestiller solavskjerming fra Weba blir produktene alltid tilpasset nøyaktig til vinduenes mål. Disse produktene er derfor ikke lagervare
og må bestilles inn fra våre produsenter ute i Europa. Leveringstiden vil variere fra 2 til 4 uker. Vindusskodder har en leveringstid på ca 4 uker.

Forhandler:
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