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Monet og solskjerming
Hvitt på hvitt var normen. Og 0502Y var noe alle hus-
ket, kunne si og visste hva var; Hvitfargen som gikk til 
alt. Ikke for gul, ikke for grå – og ikke minst; ikke for 
hvit. Nå er revolusjonen her. Alt har snudd. Det gjør jo 
verden ofte – som en slags motreaksjon på en tilstand 
vi har vært i en stund. Nå skal vi bade i rike farger. 

Interiørarkitekter henter fargepaletter fra fargerike natur-
bilder og tropiske frukter – og setter sammen veggfarge 
og interiørdetaljer i fargekombinasjoner som Monet glatt 
hadde kastet seg over. En kontrastvegg i en spennende 
farge er nesten forventet i et hus med oppdatert inte-
riør. Deilige fargeklatter av møbler eller interiørdetaljer 
fungerer som kirsebæret på toppen av desserten.

Svingningene i trendene er ikke alltid lett å følge med på, 
men om du leser i interiørblader og sammenlikner opp-
slagene og interiørbildene med tilstanden i de samme 
bladene for bare et par år siden oppdager du noe ganske 
interessant. Det er ikke lenger bare én stil som er innenfor 
og fremhevet. Flere av interiørreportasjene viser fort-

satt hvite, lyse og luftige rom, med stramme linjer, eller 
romantiske shabby chic detaljer, men på neste oppslag 
finner du den rake motsetning; Fest og farger og interiør-
detaljer hentet fra hjørner av verden du aldri har hørt om. 
Som verden ellers er, er det individualismen som råder 
– kort oppsummert; skap et interiør som passer deg!

Dét kan jo føles som en jungel å forholde seg til. Når 
alt er lov, hvor skal man begynne? Hvitt på hvitt kan 
være deilig, åpent og fritt, men det er ikke til å stikke 
under en stol; farger gjør noe med mennesker. Nøkke-
len til å finne løsningen som passer i ditt hjem ligger 
egentlig bare i deg. Velg den fargen du vil ha. Den du 
ikke kan få nok av – og velg en vegg du vil ha den på. 
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Deilige fargeklatter av møbler eller 
interiørdetaljer fungerer som kirsebæret 
på toppen av desserten.
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Design dine egne bilder av rom som ligner dine i Kjells 
designverktøy, som vi har gjort med bildene på denne 
siden. Prøv verktøyet på kjellsmarkiser.no

LEK DEG I KJELLS DESIGNVERKTØY 

Design ditt eget rom 
Velg blandt alle våre interiør
produkter, farger og  tekstiler, 
og finn din unike stil 

Ta frem din kreative side og lek deg i 
vårt designverktøy. Her kan du velge 
blandt mange forskjellig romtyper, 
velg veggfarger og finn din favoritt 
blandt alle våre interørprodukter.

Alle bildene kan enkelt eksporteres til 
en PDF som viser navn og nummer 
på alle valgene du har gjort. Vis frem 
PDF’en til din personlige konsulent, 
og du vil få se stoffprøve med farge-
valgene dine. Resultat: Du får lekker 
sol- og  innsynsskjerming akkurat slik 
du vil ha det.

Fargen blir ofte litt mørkere enn man tenker når den 
kommer opp på en hel vegg, så velg alltid en nyan-
se lysere enn du tror du trenger. Når veggen er malt 
kan du begynne på detaljene. Velg for eksempel et 
fargerikt og mønstret pledd som har noen av farge-
tonene fra veggen. Og så kanskje en lenestol som har 
noen av de andre fargene i pleddet. Om du holder deg 
innenfor de samme fargekombinasjonene og -skala-
ene kan du til og med kombinere ulike mønster uten 
at det ser rotete ut. Velg for eksempel våre fargerike 
plisségardiner som solskjerming og som en mønster- 
og fargedetalj i rommet. Velger du en sterk farge på 
solskjermingen kan du for eksempel velge en vegg-
farge i samme fargeskala, bare mye mer dempet. 

Solskjermingen gjør noe med linjene og inntrykket av 
mønster og overflater i rommet. Det du slipper inn 
lyset med er kort fortalt en viktig detalj som gjør hjem-
met ditt til den opplevelsen det er. Vårt siste råd er 
derfor: ikke nøl med å spørre en ekspert om du ikke er 
sikker på hvordan du skal gå frem i valg av solskjer-
ming. Og nøl heller ikke med å stå for de fargene du 
ikke får nok av. Vi har et bibliotek av både design- og 
fargemuligheter og ønsker at du skal kunne føle deg 
litt som Monet – med et hav av farger på paletten.

Nøl heller ikke med å stå for de 
fargene du ikke får nok av.
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Lamellgardiner 
LAMELLGARDINER HAR MANGE ANVENDELSEOMRÅDER
SOM DEKORASJON, ROMDELER INNSYNS- OG SOLSKJERMING

• Stilfullt uttrykk

• Lamellgardiner i 89 og 127 mm bredde.

• Stort utvalg av dekorative tekstiler  
(148 forskjellige farger) eller aluminium.

• Spesielt godt egnet for store 
vindusflater og skråvinduer.

• Kan også brukes som romdeler

• Mange betjeningsalternativer. 
Motorisering mulig.

• Rengjøring: Normal støvtørking, hvis 
nødvendig bruk lett fuktig klut. For grundig 
rengjøring bruk mildt såpevann. Bruk 
av strykejern må ikke forekomme.
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Rullegardiner 
RULLEGARDINER MED ENSFARGET, MØNSTRET, MØRKLEGGING 
OG TRANSPARENT. VELG BLANT OVER 130 FARGER!

• Dekorativ og funksjonell.

• Rullegardiner er lette å tilpasse.

• Kjedetrekk og trinnløs regulering.

• Rullegardiner med ensfarget, 
mønstret, mørklegging og transparent. 
Velg blant over 130 farger!

• Lysdempende og varmereflekterende.

• Toppkassett i smakfull design.

• Softraise: Jevn heving av gardinet.

• Manuell betjening eller motor.

• Rengjøring: Normal støvtørking. Hvis 
nødvendig bruk lett fuktig klut. For grundig 
rengjøring brukes mildt såpevann.

• Green Screen Eco - Miljøvinner: Endelig en 
PVC-fri screen gardin. Vil du ha innvendig 
rullegardin, anbefaler vi Green Screen Eco. 
Green Screen er nemlig markedets første 
screens gardiner helt uten miljø-skadelig 
og forurensende PVC. Green Screen 
har lang levetid, enkelt vedlikehold og er 
permanent flammehemmende. I og med 
at den ikke inneholder PVC, er den også 
luktfri og 100 % resirkulerbar. Velg Green 
Screen Eco og få et grønnere hjem!
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Aluminiums-
persienner
DEKORATIVE DESIGN OG MØNSTRE.  
MANGE FORSKJELLLIGE FARGER

• Leveres med lameller 
i 25 mm bredde, samt 
utvalgte i 35 mm bredde

• Individuell løsning.

• Høy teknisk kvalitet.

• Dekorative design og mønstre. 
Mange forskjelllige farger.

• Innovativ formgivning.

• Minimalt lysinnslipp.

• Mange betjeningsmuligheter. 
Motorisering mulig.

• Rengjøring: Normal 
støvtørking, hvis nødvendig 
bruk lett fuktet klut, eller 
støvsug med lav styrke.

• For grundig rengjøring, 
bruk mildt såpevann.
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Plisségardiner 
VÅRE PLISSÉGARDINER ER LAGET AV MODERNE TEKSTILER 
OG DESIGNET I OVER 120 FARGER.

Plisségardiner 
forandrer seg mye 
etter lysforhold

• Vi hjelper deg å finne kombinasjonen 
som vil gi det perfekte resultatet.

• Velg blant 120 farger og tekstiler.

• 20 mm plissering.

• Lite plasskrevende.

• Kan levers med skrå topp- og bunnlist

• Gardinen kan dras ned fra toppen, og opp fra 
bunnen, og stoppes hvor som helst (se bilde)

• Snorbetjening eller håndtak. Våre 
Plisségardiner kan også leveres motorisert.

• Plisségardiner beskytter også godt 
mot varmeinnslipp om sommeren 
og varmeutslipp om vinteren.

• Ved behov leveres Plisségardiner med 
flammehemmende tekstiler eller tekstiler 
som egner seg godt for fuktige rom.

• Minimum bredde 15 cm

• Minimum høyde 15 cm

• Maksimum bredde 235 cm 

• Maksimum høyde 250 cm
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Duette® 
EUROPAS MEST POPULÆRE  
OG TRENDY INTERIØRGARDIN

• Duette® fiksé er rett i bakkant og opprettholder 
derfor en pen og jevn plissering inn i rommet.

• Dekorativt produkt med med 25 mm plissering  
og bikakestruktur som gir høy isoleringseffekt.

• Også egnet for vinduer med avvikende form.

• Bred og eksklusiv kolleksjon av farger, mønster og design.

• Skjulte opptrekkstråder.

• Meget gode solbeskyttende egenskaper.

• Mange alternative betjeningsmuligheter. 
Motorisering betjenes med fast bryter eller 
fjernkontroll. Minimum bredde 15 cm

• Maksimum bredde 440 cm

• Maksimum høyde 300 cm

HØY ISOLASJONSEFFEKT
• Bikakestrukturen dobler de isolerende egenskapene 

som ett-lags og to-lags vinduer har.

• Uten solskjerming vil 72 % av solvarmen passere 
to-lags vinduer. Duette® kan redusere hele 82% 
av dette varmeinnslippet og bidra til behageligere 
inneklima på varme på sommerdager.

• Beskytter mot kulde og trekk i vinterhalvåret 
med opptil 46% mindre varmetap.

• Duette® kan øke temperaturen ved vinduet 
opptil 7,4 °C på kalde vinterdager. 

• Duette® filtrerer bort opptil 99% av solens skadelige 
ultrafiolette stråler  
(Duette® montert på to-lags vinduer).
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Zebra
ZEBRA HAR ET MODERNE OG INNOVATIVT PREG

• Tekstilen som har store tverrstriper 
som åpnes og lukkes med en 
forskyvning av front- og baktekstil.

• Zebra gir et godt utsyn og god 
skjerming i riktig posisjon. 

• 7,5 cm tilnærmet tett tekstil 
og 5 cm åpen del, se bilder.

• Velg mellom 24 fargekombinasjoner.

• Toppkasse og bunnlist kan 
leveres i sort, hvit eller sølv. 

• Betjening med plastkjede i sort, 
hvit, grå eller stål.Alternative 
tekstiler i hvit, grå og sort. 

• Max bredde 2300 mm og max 
høyde 2400 mm (ikke over 4.8 m2).
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En av våre dyktige konsulenter 
kommer GRATIS hjem til deg 
for å gi deg tips, råd, innspill  
og et uforpliktende tilbud.

BLI KVITT MYGG OG INNSEKTER

Insektsnetting
• For montering i vinduer og verandadører.

• Bredde inntil 180 cm og høyde inntil 240 cm.

• Leveres med hvit overkasse, sideskinner og underlist.

• Screenduk i mørk grå farge. 

• Utstyrt med et fjær/kjede kontrollsystem: 
kjede er brukt for å rulle opp og utrulling, mens 
fjæren gir den perfekte spenningen i nettet, som 
hindrer gardinen i å skli ut av sideskinnene.

• I motsetning til tradisjonelle løsninger 
slipper man “snublekanten” nede.

• Åpnes enkelt ved et lett trykk på 
håndtaket nede ved underlist.

• Man kan stramme eller slakke fjæren slik at gardinen 
trekkes opp i den hastigheten man selv ønsker.
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IKKE UTSETT GLEDEN, UTSETT BETALINGEN
4. mnd. betalingsutsettelse fra levering, kr 275,-, via Santander Consumer Bank. Spør Kjells markisers konsulent om mer informasjon.
Priseksempel på Handlekonto med MasterCard, etter betalingsfri periode: Eff. rente 33,01%, kr 15.000,- o/12 mnd, totalt kr 17.439,-.

Er du også på jakt etter utvendig solskjerming og garasjeporter? 
Vi har stort utvalg, se www.kjellsmarkiser.no for mer informasjon!

Behageligere bokvalitet inne og ute!
Tlf. 815 00 570
Kontakt oss i dag for GRATIS befaring av konsulent og uforpliktende tilbud!


