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

   
  6 års 
 garanti

Våre utvalgte samarbeidspartnere:

Kunne du tenke deg å skjerme mot innsyn, lys og varme 
samtidig som du beholder utsikten.....?

Da er solskjerming med                Screen det rette valget.



Lyskontroll
I alle innemiljøer vil lyset være et avgjørende ele-
ment for komfort og produktivitet. Skarpt sollys og 
reflekser er en hovedårsak til tretthet og irritasjon i 
øynene. 

Solavskjerming med Screen tekstiler vil derfor være 
et uvurderlig hjelpemiddel for å oppnå en effektiv 
filtrering og demping av sollyset. Resultatet blir et 
behagelig innelys uten blending og generende reflek-
ser på dataskjermer.

UV-strålene i sollyset er også ansvarlig for misfar-
ging og falming av tepper, møbler, tekstiler og gulv. 
Med High-Tech Screen solavskjerming fra Weba vil 
85-95% av UV-strålene bli effektivt utestengt.

Nyt utsikten og kontroller inneklimaet
Screen solavskjerming fungerer optimalt ved at den lar deg beholde 
utsikten samtidig som den gir en effektiv kontroll med sollyset. 

- blackout for 100% beskyttelse mot innsyn og maksimal varmedemping
- åpenhetsfaktor 1% for høy lyskontroll og god varmebeskyttelse
- åpenhetsfaktor 3% og 5% for god lyskontroll, utsikt og vamebeskyttelse
- åpenhetsfaktor 10% for maksimal utsikt og mindre varmebeskyttelse.

Weba kan tilby forskjellige åpenhetsfaktorer i Screen duker tilpasset de 
ulike behov:

Varmekontroll
Avhengig av tekstiltype og farge kan temperaturen i et rom 
senkes med 5 C til 15 C ved å avskjerme mot direkte sollys. 
Weba Screen tekstiler kan redusere behovet for avkjøling 
med air-conditioning med mellom 1/4 og 1/3 når de brukes 
som innvendig solavskjerming. Som utvendig avskjerming kan 
energibehovet til avkjøling reduseres med opp til 60%.

Også om vinteren når solen står lavt på himmelen er riktig 
solavskjerming avgjørende for inneklimaet. Generende blend-
ing og reflekser elimineres, og virker samtidig som god isoler-
ing og hindrer varmetap gjennom glassflatene i vinduene.

Lyse eller mørke farger?
Med innvendige Screen tekstiler vil mørke farger alltid gi en bedre gjen-
nomsiktighet og utsikt, mens lyse farger vil være  mer effektive mot 
varmeinnslipp. Den beste løsningen kan derfor ofte være en duk i gråtone-
spekteret som gir både god utsikt og effektiv varmebeskyttelse.

Viktige faktorer for valg av farge og type duk:
- lyse farger vil slippe inn mer lys enn mørke farger
- mørke farger demper blending og skarpe reflekser bedre enn lyse farger
- lyse farger på innsiden av vinduene gir bedre varmedemping enn mørke
  farger. For utvendige installasjoner er det motsatt.
- mørke duker gir bedre utsikt enn lyse duker.



Skap en vakker atmosfære
Farger bestemmer stemningen i et rom ved å gjøre den  varm, kald 
eller temperert. Fargen på en rullegardin vil derfor være en komfort-
faktor i seg selv. En hvit eller grå tekstil vil ikke endre fargespekteret 
på lyset som slipper inn i rommet, atmosfæren vil være myk og 
naturlig. 

Derimot vil kraftige farger på gardinene endre vår oppfatning av lyset. 
Blå gir en følelse av kjølighet mens gult skaper et inntrykk av varme.

Våre tekstiler i Screen solavskjerming ligger derfor i et nøytralt 
fargespekter i hvit, grå, brunt og koksgrå som sørger for at fargene 
i rommet ikke vil endres, men vil oppleves som myke og naturlige når 
solstrålene filtreres gjennom duken.

Egenskaper 
Screen dukene i glassfiber er merket med Oekotex Stand-
ard 100, som garanterer at de ikke inneholder kjemikalier 
som kan være skadelig for innemiljøet eller mennneskene 
som oppholder seg der.

Screen dukene tilfredsstiller også de høyeste krav til flam-
mehemming og brannsikkerhet, og er godkjent som en 
Klasse 1 flammehemmet tekstil. 

I tillegg har Screen-tekstilene en meget høy lysfasthetsfak-
tor - 7/8 - som betyr at de er helt på topp på skalaen og 
ikke vil være utsatt for falming.

Vedlikehold
Weba Screen tekstiler er bemerkelsesverdig enkle å 
holde rene. Støv fjernes forsiktig med støvsuger eller 
trykkluft.

Flekker kan fjernes med viskelær, eller med en fuktig 
duk eller svamp med max 30 C varmt vann, tilsatt litt 
mildt vaskemiddel. Det må ikke benyttes løsningsmid-
ler eller skuremidler.

Tørk av med rent vann, og la rullegardinen henge 
nede til den er helt tørr.

                                                 Screen tekstiler

   
  6 års 
 garanti

Innsynskontroll
Med Screen solavskjerming vil dagslyset både sørge for god utsikt 
og samtidig effektivt hindre innsyn gjennom vinduene. 

Når mørket faller på vil innsyn være avhengig av innelyset i rommet, 
og utelyset utenfor. Hovedregelen er at ved jevn innebelysning og 
normal utebelysning kan man se lyspunkter og konturer. Hvis det 
ikke er utelys og ugunstig innelys, vil man ha mindre beskyttelse mot 
innsyn. En god løsning vil da være å bruke dobbel rullegardin med 
tett tekstil i tillegg til Screen duk.



SUONO F.R.

Spesialutviklet tekstil for akkustisk absorpsjon.
Med suono F.R. kan vi nå tilby denne unike, patenterte duken som er 
utviklet for å forbedre akkustikken i store rom der mange mennesker 
samles. 
På arbeidsplasser, i kulturbygg og bygninger som er åpen for publikum  
vil det være behov for å bedre kommunikasjon og holde det generelle 
støynivået nede. Suono F.R. vil med sin dokumenterte evne til å 
redusere akkustisk gjenklang, imøtekomme begge disse behovene.

På Hoteller, i restauranter, i auditorier, i svømmehaller og i store 
åpne kontorlandskap vil støy fra omgivelsene kunne føre til at folk vil 
heve stemmen for å kommunisere. Ved å benytte Suono F.R. som et 
element i innredningen, vil dette kunne bidra sterkt til å oppnå et mer 
behagelig og komfortabelt støynivå. 

På mange arbeidsplasser vil Suono F.R. derfor også kunne hindre at 
for høye støynivåer blir en faktor til irritasjon og nedsatt effektivitet.

Hvordan akkustisk absorpsjon virker.
Akkkustisk absorpsjon reduserer lydbølgenes evne til 
å reflekteres i et rom. Den spesielle veven i Suono F.R.-
duken slipper lydbølgene igjennom, men omdanner luft-
molekylene til varme, slik at de mister noe av sin energi 
hver gang de passerer gjennom duken.

Teknologien i Suono-duken gjør at den har en høy akk-
ustisk absorpsjonskapasitet. Figuren viser hvordan 
absorpsjonen virker ved forskjellige typer anvendelse. 
Absorpsjonskoeffisienten utrykkes som verdier mellom 
0,0 og 1,0 der 1,0 er maksimal absorpsjon.

For fritthengende installasjoner som rullegardiner eller 
panelgardiner (sorte prikker), vil absorpsjonen ligge på 
ca. 0,35.

For Suono F.R. utstrekt på rammer (blå prikker), vil 
absorpsjonen ligge på ca. 0,8.

Anvendelse.
Som Rullegardiner
Som Panelgardiner
Som Takløsninger
Montert utspent på rammer
Montert som seil

 acoustic
absorption



Hi-Tech rullegardiner

Slow

Plus

Sidewinder

Energy

Rund kassettt

Firkantet kassettt

Hi-Tech systemer

Kvalitet som merkes fra første dag.

Metall beslag

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.

Systemer med kjede-
betjening, 
For vinduer opp til 400cm 
bredde eller høyde.

Saktegående system 
med fjærbetjening, 
For vinduer opp til 250cm 
bredde eller 240høyde.

Saktegående, kjede-
betjent system med 
automatisk opprulling, 
For vinduer opp til 220cm 
bredde eller 240cm høyde.

Motoriserte systemer 
for betjening med bry-
ter eller fjærnkontroll. 
For vinduer opp til 500cm 
bredde og 500cm høyde.

Screen tekstiler
kan anvendes på alle disse 
systemene. I tillegg har vi et 
stort utvalg i flammehemmede 
black-out eller dim-out tekstiler.

   
  6 års 
 garanti

Hi-Tech Lamellgardiner med ScreenHi-Tech Takløsninger med Screen



Kontakt oss for nærmere informasjon om utvendig 
og innvendig solavskjerming - vi hjelper deg å finne 
den beste løsningen.

www.weba.no     info@weba.no      tlf.: 55349050


