
                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:

Gardinsystem for eksepsjonell arkitektur og design

LIME



     PRIVATE COLLECTIONS
                                          

I dette kapittelet presenterer vi spesielle løsninger og tilbehør 
som ikke er tatt inn i våre kataloger, men som kan spesialbes-
tilles fra våre produsenter i hvert enkelt tilfelle.

Dette er produkter som utmerker seg med unike design eller 
egenskaper av høy klasse og som gjerne må spesialtilpasses til  
kundenes spesielle behov.

Kontakt oss direkte for mer informasjon og evt. pristilbud.



LUNA
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LUNA

                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:
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ROUND

                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:
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STRALYS

                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:
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KUADRO

                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:
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EGO

                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:
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REGOLO

h = 100mm

h = 70mm

                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:
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FILOS

                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:
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ORIENTE

                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:
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NIPPO

                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:
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TOPBOX
SYSTEM FOR INNBYGGING I TAK

                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:
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ROLLBOX 79

72 x 72mm

                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:
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ROLLBOX 75

KJEDE

FJÆR MOTOR

ø = 75mm
                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:
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MIRAGE

h = 70mm
                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:
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ECLISSE S

h = 70mm

                                  spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming
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importør:



Gardinsystem for eksepsjonell arkitektur og design

ECLISSE V

h = 100mm                                   spesialist i
   gardinoppheng og solskjerming

www.weba.no

importør:


