
Vi gratulerer Sameiet Haukåsen 1 med nye balkonger 
og utvendig Solskjerming fra Weba.

I denne type prosjekter 
er det viktig at det tas 
hensyn til at fargevalg 
på duk og kassetter 
gir et enhetlig og har-
monisk uttrykk som 
passer både med det 
bestående og fargene 
på de nye balkongene.

Som vist på bildene 
har dette gitt et meget 
vellykket resultat ved 
fornyelsen av Sameiet 
Haukåsen 1.

Fargevalg 
som ivaretar 
det estetiske
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En estetisk nydelig fasade med harmoni-
ske fargevalg der Solskjermingen blir en 
del av helheten.

Solskjerming 
som ivaretar 
det estetiske
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på de nye balkongene.

Som vist på bildene 
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Ny trivsel på balkongene i Sameiet Haukåsen 1
Med  nye solskjermer i gjennomsiktig screen duk har beboerne nå fått en helt ny opplevelse på sine 
nye balkonger, og kan nyte utelivets gleder med solskjerming som gjør at de får beholde den flotte utsik-
ten samtidig som de hindrer uønsket innsyn fra naboer og forbipasserende og får en behagelig demp-
ing av det skarpe lyset og ikke minst varmen fra solen.

Sommeren i år viste til fulle at solskjerming er en dyd av nødvendighet også på våre breddegrader, og 
at det er nødvendig å treffe tiltak for å beskytte seg mot den intense varmen. Med Weba Solskjerming 
får dere optimal beskyttelse mot innsyn, varme og sollys, og et kvalitetsprodukt med 6 års garanti.
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Mange har også bestilt 
sideskjermer for å hin-

dre innsyn og dempe 
solinnslipp og varme fra 

balkongsidene, disse      
        kommer på plass 

senere i høst.
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Solskjerming for balkonger

gjennomsiktig duk som
hindrer innsyn, varme 

og skarpt sollys

   betjening med motor 
eller sveiv
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Den kraftige duken 
ligger innebygget 

i kassett og solide  
wirer i sidene gir 
god beskyttelse 
mot sterk vind.  


