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importør:

Gardinsystem for eksepsjonell arkitektur og design

Bildet viser rullegardiner fra Mottura 
med Master 2 duk og dekorbeslag 
type Eclisse.

     HI-TECH SOLSKJERMING
                                          MED 6 ÅRS GARANTI



     HI-TECH SOLSKJERMING
                                          MED 6 ÅRS GARANTI

Mottura  S.p.A. holder til i Torino i Italia og er en av 
verdens ledende leverandører av høyteknologiske 
løsninger for solskjerming. Anerkjent over hele 
verden blant arkitekter og designere.

I tillegg til avanserte systemer og teknologi, har 
Mottura et meget bredt spekter i tekstiler  både til 
solskjerming og gardiner. 

Med det store utvalget som finnes i tekniske tek-
stiler og kraftig dimensjonerte systemer, kan Mot-
tura tilby løsninger for de aller fleste avskjermings-
behov.



SOLSKJERMING
              MED SCREEN DUK

Reduserer kostnader til avkjøling og oppvarming  -  
Beskytter mot UV stråling  -  Beholder utsikten og 
reduserer innsyn  -  Gir et behagelig innelys  -  Mil-
jøvennlig  -  Lang holdbarhet og enkel rengjøring  
-  Falmer ikke  -  Grundig testet med dokumen- 
terbare resultater  - Tilfredsstiller de strengeste 
krav til brannsikkerhet  -  6 års garanti.

Med screen dukene kan du skjerme mot innsyn, 
lys og varme samtidig som du beholder utsikten. 
Fra Mottura kan vi tilby et meget bredt spekter 
i screen kvaliteter til alle typer solskjermingsbe-
hov.



SIDEWINDER

Systemene i denne serien leveres 
som standard med kjede-betjening 
og dekorativ metall underlist 

   6 års 
 garanti

Som tilleggsutstyr kan leveres 
flotte beslag i metall utførelse.



SLOW

   6 års 
 garanti

Som tilleggsutstyr kan leveres flotte 
beslag i metall utførelse.

Systemene i denne serien leveres 
med fjærbetjent heving og senking 
av gardinen. Hastigheten på gar-
dinens heving kan reguleres med 
en innebygget “slow” funksjon som 
beskytter systemet mot skader.



PLUS

Plus rullegardiner leveres med 
kjedebetjent senking og fjærbe- 
tjent automatisk heving av gar-
dinene. Hevemekanismen utløses 
automatisk ved et lite rykk i kjeden 
og gardinen heves med nedbrem-
set hastighet.

   6 års 
 garanti

Som tilleggsutstyr kan leveres 
flotte beslag i metall utførelse.



ENERGY

Energy-serien leveres med 2 motor-
typer, en økonomisk batterimotor for 
vinduer opp til 200 x 200 cm, og en 
kraftig 230V motor for vinduer opp 
til  br. 500 x h. 400cm.

motoriserte rullegardiner



ROLLBOX

Rullegardin med kassett som skjuler 
rullen og har kjedebetjent heving og 
senking av gardinene. Systemet kan 
utstyres med sideprofiler for mørkleg-
ging på f. eks. soverom og kan også lev-
eres med motor.

rullegardiner i kassett

   6 års 
 garanti



ROLLBOX

Dekorativ Rollbox i ø75mm 
rund kassett, som kan lev-
eres med alle typer betje-
ninger, kjede - Slow - Plus 
og motor. Max dimensjon 
400 x 400 cm.

rullegardiner i kassett

   6 års 
 garanti



Hi-Tech Lamellgardiner 
utmerker seg med et 
meget stort utvalg av 
lameller, blant annet i 
screen kvalitet. 

Flat profil br. 45 x h. 
25 mm gir enklere til-
pasning når det er liten 
plass.

LAMELLGARDINER

   6 års 
 garanti



TAKLØSNINGER

Med Mottura Garden system kan vi løse 
de fleste typer behov for avskjerming i tak.
Max dimensjon br. 300 x h. 1000 cm.


