Glydea Gardinskena
ELEGANS I RÖRELSE

Motoriserade gardinskenor
StyRa® Glydea är stilfulla motoriserade gardinskenor som går i perfekt harmoni med din inredning. Med StyRas motoriserade gardinskena får du tillgång till en helt ny värld av välbehag och lyx. Med ett enkelt knapptryck på din strömbrytare, fjärrkontroll eller smartphone justeras positionen på dina gardiner. Med gardinerna helt öppna, delvis fördragna eller stängda skapar du just den stämningen
du önskar.

			
StyRas

Favoritfördelar
Passar i alla miljöer.
Mycket användbar.
Stilren design.

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass
är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Smartare solskydd. Skönare hem.

StyRa® produceras i Sverige och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. www.styrasolskydd.se
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Mjuka rörelser |

Med StyRa® Glydea får du lätta och mjuka gardinrörelser tack vare motorns mjuka start och avslut. För
en enkel och snygg installation välj 100% WireFree® alternativet som drivs av batteri och är fjärrstyrt. Du kan då själv välja stopposition och hastighet för att framhäva dina gardiner på bästa sätt.

Montering

Profilfärger

Tillval

Vridbeslag för tak levereras alltid som standard.
Dessa kan kompletteras
med väggbeslag som
tillval. Takbeslag fast- eller
snäppbeslag finns också
som tillval.

Gardinskenan finns i
vit- och svartlackad
aluminium.

- Mittöppning
- Wave-utförande c/c
60 mm
- Bockad skena 45 gr
- Bockad skena 90 gr
- Takbeslag (fast, snäpp)
- Väggvinkel (117-151
eller 223-250)

Reglering

Glydea Gardinskena
Maxbredd: 15 m
Tillgänglig för gardiner på upp till 100 kg

Glydea regleras alltid med motor. De fjärrstyrda motorerna styrs sedan med
manuell hantering via touch motion (fysiskt dra i gardinen, gäller inte alla motorer),
med fjärrkontroll eller via smartphone. De trådbundna motorerna styrs med strömbrytare eller via vissa trådbundna smarta hem lösningar.
Tillgängliga motorer:
- 230V fjärrstyrd motor
- 230V trådbunden motor
- Fjärrstyrd batterimotor

