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  Kunne du tenke deg å få solskjerming som beskytter mot innsyn, varme, 
  falming, reflekser på TV, skarpt lys - og samtidig lar deg beholde utsikten...?

SOLSKJERMING

Weba solskjerming kommer fra ledende europeiske produsenter:

solskjerming det rette valget......!Da er
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Velkommen til Norges største 
utvalg i moderne solavskjerm-
ing.

I denne brosjyren får du et innblikk i 
hva vi som leverandør av det ypperste 
innen moderne solavskjerming kan 
tilby for å bedre ditt inneklima og din 
komfort.

Nordmenn er et solelskende folkeslag 
og dette avspeiles også i arkitekturen. 
Der sydeuropeerne legger vinduene til 
skyggesiden av huset eller under sine 
patioer, er det for oss et ønske å ha 
vinduene sør- og vestvendt.

Det skandinaviske klimaet har også 
påvirket arkitekturen i retning av større 
vindusflater og utstrakt bruk av møn-
evinduer og skrådde glassflarter, for vi 
vil jo gjerne ha inn mest mulig av lyset!

Problemer med varme og reflekser 
som påvirker inneklimaet kan derfor 
ofte være en større utfordring på våre 
breddegrader.

Våre utvalgte leverandører er
spesialister på sitt område og har 
gode løsninger for de aller fleste 
vindustyper. Hos oss kan du derfor 
være trygg på at du vil finne de beste 
kvalitetene og de perfekte løsningene 
tilpasset dine behov.

Faber er en dansk produsent 
som i mer enn 100 år har 

levert kvalitetsprodukter til det danske gardin-
markedet. 
Faber utmerker seg med store kolleksjoner i 
modeller, farger og design.

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.

Wood Spain 2000 S.L.er
en av Europa’s ledende
leverandører av solav- 

skjerming i tre og har et utrolig utvalg i farger, 
finish og materialer.
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Regulerer utsikt og lysfiltrering
slik DU ønsker å ha det.

   Stilrent, elegant og moderne...

BLI VENN MED SOLEN....

Lamellene parkeres 
helt ut i siden på 
skinnen.

Beslagene er
skjult når skinnen 
henges opp.

Med Faber Lamellgardiner får du mange fordeler:



...skap din egen ro og harmoni!

LAMELLGARDINER
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Kan også leveres 
med motordrift.

Elegant skinne
med rund front.

Ved vindusvask:
Lamellenes
parkering kan
oppheves og
flyttes der du vil.

Dimensjoner
Faber Lamellgardiner: 
Min. br. 25cm - max br. 600cm - max h. 400cm
Lamellbredder: 63mm - 89mm - 127mm
Mottura Lamellgardiner:
Min. br. 25cm - max. br. 600cm - max h. 400cm
Lamellbredder: 89mm og 127mm 

Weba Lamellgardiner 

Lamellgardiner ble tildligere mest brukt 
til kontorer, men er i dag et høyaktuelt 
produkt også til innred-ning av private 
boliger.

Med Weba Lamellgardiner vil du få et 
stort modellutvalg som garantert vil 
løse de fleste av dine solavskjermings-
behov. I tillegg til de flotte mulighetene 
lamellgardinene gir for regulering av 
lysinnslipp og utsikt på store vindus-
flater, er lamellgardiner også perfekt for 
tilpasning til de fleste typer skråvinduer.

Fra vår danske produsent Faber kan 
du velge blant utallige farger og møn-
stre og finne akkurat den fargen som 
passer i ditt interiør. Mange av disse får 
du også i vaskbare.kvaliteter!

Hi-Tech Lamellgardiner 
Velger du lamellgardiner 
fra Mottura, vil du finne 
et stort utvalg i spesi-

alkvaliteter med bl.a.varmedempende 
og gjennomsiktige lameller. Dette gir 
deg enda større muligheter for å skape 
et godt inneklima tilpasset dine behov.
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Mykt og lunt!

25mm Plisségardiner

PLISSÈGARDINER
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Kan leveres med 
varmedempende      
tekstiler!

25mm Duette Plissé
Weba Plissé kan leveres med enkel eller dobbel duk. Den doble 
duken heter Duette og har med sin bikubestruktur meget gode var-
medempende egenskaper og samtidig ingen synlige snorer. 

Dette betyr at den også er svært godt egnet til mørklegging etter-
som det ikke er synlige huller til snorgjennomføringer.

Også til brede vinduer er Duette Plissé velegnet. Kan produseres 
på bredder helt opp til 400 cm.uten skjøt.

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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Diskret og elegant!

Både til vinduer med skrå sider og til Velux-
vinduer er Lux Plissé den optimale løsningen 
med alle betjeningsmuligheter.

Kan leveres i over 100 stoff-varianter og 5
profilfarger.

Betjening med håndtak

LUX PLISSÈ

Weba Lux Plissé er den smarte og elegante 
løsningen som med sitt store modellutvalg kan 
tilpasses de fleste vindustyper.

Med sine tynne profiler er Lux Plisse det ideelle 
valg når minimal parkeringshøyde er ønskelig. 
Elegant og diskret når gardinene ikke er i bruk!

25mm Lux Plissé

Se vårt store utvalg i modeller.

Modeller med wire Betjening med håndtak Svevende modell Type “Dag og natt”

DB10T BB30

“Svevende” modellFritthengende modeller Betjening med kjedeSvevende modell Betjening med motor
Betjening med snor

AO10 AO20 AK10 AE10

Modeller til skråvinduer

Skrå 5-kant
Betjenes 
nedenfra 
og opp.

BB80

Skrå 4-kant
Kan betjenes
helt opp
AO40

BO60

Skrå side - nedenfra og opp

DB10T - min. br. 15cm - max. br. 150cm x h. 300cm
DB20 - min. br. 15cm - max. br. 130cm x h. 300cm
BB30 - min. br. 15cm - max. br. 150cm x h. 300cm 

Kan leveres med betjeningsstang. 

Dimensjoner

BB80 - min. br. 15cm - max. br. 150cm x h. 300cm
AO40 - min. br. 40cm - max. br. 220cm x h. 250cm
AO70 - min. br. 40cm - max. br. 200cm x h. 250cm
BO60 - min. br. 15cm - max. br. 150cm x h. 300cm
max. forskjell på topp og bunnmål = 60cm 

Dimensjoner

Dimensjoner

AO10 - min. br. 40cm - max. br. 220cm x h. 300cm
AO20 - min. br. 40cm - max. br. 220cm x h. 300cm
AK10 - min. br. 35cm - max. br. 220cm x h. 250cm
AE10 - min. br. 56cm - max. br. 220cm x h. 300cm

DB20

Skrå 3-kant

AO70
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Max br. 220cm avhengig av stoff. 

Mange modeller!

Tynne profiler!

Mer enn 100 
stoff-varianter!
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Den smarte løsningen til VELUX-vinduene!

SKYLIGHT PLISSÈ

Skylight Plissé
Med denne løsningen får du en plissé-
gardin 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.
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Min. br. 20cm - max. br. 130cm 
Max høyde = 130cm

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

Dimensjoner

Plissegardin uten kassett kan brukes til alle 
typer skråvinduer.

Plisségardin inne-
bygget i kassett!
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Med Multishade regulerer du lyset perfekt!

MULTISHADE

Multishade
Faber Multishade er et spennende 
produkt som kombinerer det beste fra 
rullegardiner og persienner. 

Multishade har to lag med semi-trans-
parente striper som kan forskyves for 
å regulere innsyn og sollys. Når strip-
ene 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.

Faber Multishade leveres med 3 for-
skjellige bredder på stripene i tekstilen 
og i et flott utvalg i klassiske farger og 
strukturer. 

Rullen er innkapslet i en elegant kas-
sett som fås i 5 forskjellige farger: hvit, 
beige, brun, alu og sort.
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Min. br. 30cm - max. br. 270cm 
Max høyde = 320cm

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

Dimensjoner

Multishade kan også leveres med kassett.



Lyst og luftig!

PERSIENNER I ALUMINIUM
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Weba persienner leveres i et fantastisk 
utvalg med 59 forskjellige farger med 
matchende snorer, stigebånd og profiler.
Mulighet for tilpasning til skråvinduer/Velux 
og gavlvinduer.

Velg mellom 25, 35 og 50mm lameller i 
metalliserte farger, treimitasjoner, mønstrete 
lameller eller perforerte lameller.

Du kan også få Faber Persienner med 
monobetjening, endeløs snor eller motor-
betjening, og mulighet for brede stigebånd 
til 50mm lameller.

Weba Persienner

Se også vårt flotte utvalg i trepersienner
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Se vårt fantastiske utvalg i farger og design!

Rullegardiner til VELUX-vinduer

Lekre rullegardiner til alle rom!

RULLEGARDINER

Skylight Rullegardin
Med kassett og sideprofiler

Betjenes med håndgrep eller stang:
Min. br. 35cm - max. br. 130cm 
max h. 130cm

Weba Rullegardiner 
Rullegardiner er den eldste form for 
solavskjerming men går likevel aldri av 
mote.

Med sin enkle og tidløse design er rul-
legardinen en aktuell og tidsriktig løsning  
både i klassiske og moderne interiører. 

I moderne boliger med store vindusflater 
er rulllegardiner med sitt rene og stilfulle 
uttrykk både en funksjonell og samtidig 
svært dekorativ løsning.  

Weba Rullegardiner får du i et utrolig 
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!
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Lar deg beholde utsikten..... demper varmen!

HI-TECH RULLEGARDINER

Dimensjoner
Modell Slow - max br. 300cm - max. h. 300cm
Modell Plus - max. br. 200cm - max. h. 300cm
Modell Sidewinder - max. br. 400cm - max. h. 400cm
Modell Energy - max. br. 500cm - max. h. 500cm
Avhengig av  duk. Tykke duker gir lavere  kapasitet. 

Modell Slow

Modell Slow leveres med fjærbetjening. 
Hastigheten på gardinens heving kan 
reguleres med en innebygget “slow” 
funksjon, og den saktegående hevin-
gen beskytter systemet mot skader.
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Modell Plus

Rullegardinsystem i superklassen med 
kjedebetjent senking og fjærbetjent, 
saktegående heving av rullegardinen. 
Hevefunksjonen utløses automatisk 
ved et lite “rykk” i kjeden.

Modell Sidewinder

Sidewinder kan benyttes til både små 
og store vinduer og betjenes med 
kjedetrekk. Helt opp til 400cm brede 
rullegardiner kan betjenes uten an-
strengelse ved hjelp av en clutch
med redusert utveksling.

Modell Energy

Energy er vår motoriserte modell for 
optimal betjeningsbekvemmelighet og 
komfort. Kan også leveres med sol-
sensor for automatisk heving/senking
av gardinen og for utvendige
installasjoner med automatikk.

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

“Naked look”

...vi gjør vinduer vakrere!

Hi-Tech Rullegardiner 
Weba Hi-Tech Rullegardiner tilbys 
i  et stort utvalg sofistikerte tekstiler 
med unike egenskaper for varme-
demping og gjennomsiktighet.

For alle områder der skarpt og 
ubehagelig sollys er et problem vil 
Screen rullegardiner være den op-
timale løsningen. Screen-dukene 
reduserer lys- og varmeinnslipp til 
et behagelig nivå samtidig som du 
bevarer utsikten, reduserer innsyn 
og unngår falming av møblene.

Mørke duker gir best gjennomsik-
tighet og demper reflekser bedre 
enn lyse duker. 

Hi-Tech Rullegardiner kan 
også leveres i tette eller helt 
mørkleggende tekstiler.
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STORE ANLEGG
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Teknologi og kvalitet i ypperste klasse!

Utvendige rullegardiner

  Næringslokaler Restauranter AuditorierKonferanserom

Utvendig og innvendig 
Med det store utvalget som finnes
i tekniske tekstiler og kraftig
dimensjonerte systemer fra våre 
italienske leverandører kan vi tilby 
løsninger for alle typer avskjerming 
både utvendig og innvendig.

Rullegardiner kan leveres i størrelser 
opp til br. 500 x h. 450cm, takløs-
ninger opp til br.400 x h.1400cm
og scene-skinner i bredder opp til 30 
meter.

Utvendige rullegrdiner leveres med 
wire og komponenter i rustfritt stål og 
kan også utstyres med et ZIP-sys-
tem som gir maksimal beskyttelse 
mot vind.

Mottura er kjent over hele verden 
blandt arkitekter og interiørdesignere 
for avansert teknologi og god design 
og har en lang referanseliste over 
gjennomførte leveranser til store 
prestisjebygg.



 WEBA SHUTTERS

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.

www.weba.no

Importør og grossist: 

Weba Vindusskodder
Vi kan nå tilby et fantastisk utvalg 
i Vindusskodder fra en av verdens 
ledende produsenter - Norman 
Europe.

Den flotte kvaliteten i disse 
skoddene sikres først gjennom 
utvelgelsen av førsteklasses, 
håndsortert trevirke i lindetre, og 
deretter gjennom en møysommelig 
prosess med påføring av mange 
tynne lag med beis eller maling, 
som pussses for hånd mellom hvert 
strøk.

Resultatet blir en nydelig finish 
med en gjennomsiktig og dyp glans 
og hver eneste skodde fra Weba 
gjennomgår denne arbeidsintensive 
prosessen som er hemmeligheten 
for å oppnå den vakre og holdbare 
kvaliteten som holder seg like fin i 
år etter år.

• Topp håndtverksmessig utførelse

• Håndsortert førstekvaitets lind

• Spesialformer til alle typer vinduer 

• Stort utvalg i farger

• Produsert i varig møbelkvalitet

• Kvalitetsgaranti

Atmosfære og eleganse...!

Forhandler:

Atmosfære 
og 
eleganse...!


