
Funksjonelle og estetiske gardinløsninger, med 
fokus på teknologi, akustikk og optimal regulering 
av lys og varme.

             
gardinguide for kontor og offentlig miljø

NYHET
akustisk 
solskjerming
som demper
støy



Screen Rullegardiner 

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

Solskjerming 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 blend-
ing og generende reflekser på dataskjermene.

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

få kontroll med lys og        
varme



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 blending og reflekser elimineres, og virker samtidig som god isoler-
ing og hindrer varmetap gjennom glassflatene i vinduene.



Arbeidsstasjon

Kontorfellesskap 

gir en god atmosfære og følelsen 
av ro og harmoni i omgivelsene

Rullegardiner som miljøskaper

Tekstil: Mottura Master 1, 
100% Trevira CS

System:
Mottura Plus, med 
kjede/fjær, automatisk 
saktegående heving av 
gardinen

Tekstil: Mottura Master 2, 
100% Trevira CS

System:
Mottura Slow, med  fjær, 
saktegående heving av 
gardinen



Sjefskontor

Resepsjon

System:
Mottura Energy motorisert,
230V med RTS.

Tekstil:
Mottura Master 2,
100% Trevira CS.

Tekstil: Mottura Screen P/4
Polyester/PVC

System:
Mottura Sidewinder med
kjedetrekk. Bredde opp 
til 400cm.



Rullegardiner med kassett

Estetisk løsning
Under er vist Rollbox 465 som kan brukes både inn- og utvendig alle ste-
der man ønsker en estetisk eller mørkleggende løsning. 

Montering i karm
Over er vist Rollboks serie 40 og 60 som kan monteres innfelt i vindusrammen. Paser godt for 
vinduer og dører som skal åpnes, også til takvinduer. Betjenes manuelt eller med innebygget 
batterimotor med oppladbare lithium batterier. Fås også som modell som kan limes direkte på 
glasset med borrelås. Passer for vinduer i PVC eller aluminium når det ikke kan lages skruehull.



Dobbel rullegardin
Over er vist Rollboks serie 167 der man kan ha to forskjellige tekstiler som dekker ulike behov, 
screen duk når man ønsker godt dagslys eller en tettere duk for mer dempet belysning. Sys-
temet kan også brukes i skrå- eler takvinduer. Maks størrelse 120 x120cm.

Designmodell
Under er vist Rollbox 79 som med sin elegante design vil være et dekorativt element som 
fremhever rommets arkitektur. Kan også brukes som romdeler der man ønsker å dele are-
alene inn i soner. Manuell eller motorisert. Takmonteres.



Lydløs motor
På bildet over, system Qmotion, som er det ypperste innen rullegardinteknologi. Systemet 
er batteridrevet (levetid 3 år), betjenes med fjernkontroll og har “touch and go” funksjon 
som ekstra sikkerhet slik at gardinen heves/senkes ved berøring. Qmotion motorene har til-
nærmet lydløs bevegelse.

Store dimensjoner
Under er vist Mottura Energy 473 som kan brukes både inn- og utvendig der det er store vin-
dusflater. Maks bredde er 600cm og maks høyde 800cm. 

Rullegardiner med motor

På bildet: Qmotion med 
Regolo Dekorbrett.



System for innbygging i tak
Topbox 4140 fra Mottura er en løsning for motoriserte rullegardiner som er spesialutviklet for 
skjult montering i nedsenkede tak. Rullegardinen er innebygget i en aluminimskassett og er 
meget enkel å montere/demontere siden kassetten kan åpnes fra undersiden. Systemet kan 
også utstyres med led-belysning. For innvendig og utvendig bruk. Maks br. 400 x h. 300cm.

Rullegardiner for innbygging

Montering i nedsenket 
tak, festes med wire i 
takkonstruksjonen.

Kan også monteres på 
vegg med frontbord 
som skjuler kassetten.

  



Kreativitet og lyddemping

med solskjerming fra Création Baumann
God akustikk i et rom kan være en stor utfordring. Création Baumann har derfor videreført sin 
unike akustiske tekstilkolleksjon til også å kunne anvendes som funksjonell lydabsorberende sol-
skjerming. 

Noen av disse tekstilene gir dermed en unik mulighet for å kontrollere både sollys, utsikt, innsyn 
og akustikk til et behagelig nivå.

Med innovative trykkemetoder har Création Baumann gjort det mulig å produsere 
paneler med uvanlige effekter i mønster, design og farger. 

Effektfullt når man ønsker å gi et rom en 
spesiell stemning eller spesielle effekter 
med kreative designtekstiler.



Også i lamellkolleksjonen fra Création Baumann vil du oppdage et univers av dekorative og 
avanserte design og mønstre som gir deg helt nye muligheter for kreativ interiørdesign. Med 
lamellgardiner fra Baumann får du optimal farge- og lyskontroll samtidig som du kan skape 
de mest forbløffende dekoreffekter.

Lydabsorberende lameller kan anvendes der man ønsker å bedre akustikken i et rom.



I tillegg til sine uovertrufne egenskaper til å regulere lyset i et rom, kan lamellgardiner 
være et viktig element som miljøskaper og definere den perfekte balansen mellom det som 
foregår ute og inne. Resultatet blir en god avskjerming samtidig som man fortsatt beholder 
utsikt og kontakt med omgivelsene.

Lamellgardiner - mer enn bare solskjerming

- regulerer lyset perfekt



- stilfulle effekter

Som miljøskaper gir lamellgardiner også gode muligheter for å lage varierte effekter. Enten 
man ønsker ro og harmoni og fargebalanse samtidig som man holder kontakt med omverde-
nen, eller vil  ha innslag av farger for å piffe opp interøret, har man alle disse mulighetene med 
lamellgardiner. Kan også benyttes der man ønsker akustisk  lyddemping. Se Création Baumann.

- mer enn bare solskjerming Lamellgardiner - gir ro og harmoni



Plisségardiner

Med Plisségardiner kan man løse behovet for gardiner og solskjerming i ett produkt! Med 
sin stofflige fremtoning gir Plisségardinen en svært elegant og myk filtrering av lyset og 
demper både lys og - med Duette tekstiler - også varmeinnslipp til et behagelig nivå. Stort 
modellutvalg gjør plissegardiner velegnet til de aller fleste behov og vindustyper.

- solskjerming og gardin i ett produkt

- regulerer innsyn



Weba persienner. Stort utvalg i 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 Persienner med monobetjening eller motorbetjening.

Persienner - regulerer lyset perfekt



Multishade - solskjerming med designfaktor

Faber Multishade er en spennende nyhet som kombinerer det beste fra rullegardiner og 
persienner. Multishade har to lag med gjennomsiktige striper som kan forskyves for å 
regulere innsyn og sollys, leveres med 3 forskjellige bredder på stripene i tekstilen og i   
et flott utvalg i farger og strukturer. Gir spennende designmuligheter.



Dekorbrett Regolo leveres i hvit, alu eller krom utførelse, 
og kan monteres i tak eller på vegg etter behov. Egne hjør-
netykker gjør det mulig å lage utvendige eller innvendige 
hjørner.

Regolo kan kombineres med alle typer skinner eller sol-      
skjerming og er et fleksibelt system som også gjør det 
mulig å bygge større utspring når det er behov for flere lag 
med gardiner.

På bildet: Regolo med Duo.track hotellskinne.

Weba Dekorbrett er en unik løsning til alle vinduer der man 
ønsker å skjule gardinskinner, panelskinner, lamellskinner 
eller rullegardiner.

Dekorbrettene er også godt egnet ved fornyelse av interiør 
og gardiner ved at man kan montere dekorbrettet utenpå 
den eksisterende løsningen.      

Elegant gardinbrett - skjuler skinner og oppheng



Liftgardiner

Liftgardiner er en elegant og anvendelig løsning der valg av tekstil og modell kan skape 
helt forskjellige uttrykk. Med Liftgardiner fra Weba får du også mulighet for å bedre akustik-
ken i et rom, vi benytter da lyddempende tekstiler fra Création Baumann. Hos Weba får 
du også markedets beste løsning på Liftgardiner med barnesikring.



Takløsninger

Vinduer i skråtak er ofte en utfordring. Fra Mottura kan vi tilby markedsledende løsninger 
med solide konstruksjoner og avansert teknologi. På bildet over er vist Mottura Rollbox 
995 som kan benyttes i skrå og flate tak, og under er vist Mottura Garden 451, motori-
sert system som også kan benyttes i buete takkonstruksjoner.



Motoriserte skinner

Skinnesystemer

Hos Weba vil du finne et bredt utvalg av skinnesystemer til alle typer behov. Fra de enk-
leste løsninger den skinnene skal vær mist mulig synlig til runde eller firkantede skinner der 
designet utgjør en viktig del av interiøret. Motoriserte skinner kommer i mange varian-
ter og har så godt som lydløse motorer (32 desibel) og stillegående rulleglidere.  
Myk start- og stoppfunksjon beskytter mot skader.



Skinnesystemer

Hvit - alu - blank alu 

Kuadro manuell og snortrekk 

Ego manuell og snortrekk 

Hvit - alu - sort 

Progetto manuell og snortrekk 

Hvit - alu  

Best manuell og snortrekk 

Hvit - alu - bronse - gull - sort 

Duo Track

Hvit 

manuell

25

System Prosjekt

Hvit - alu - bronse - sort

manuell Separé

Hvit - alu - blank alu 

manuell og snortrekk 

Orizzonte 

Hvit - alu - gull

manuell og snortrekk 

Arco 

Hvit - alu - bronse - gull - sort

manuell og snortrekk 

Alu-skinne

Hvit - alu - bronse - sort

manuell

Dekorskinner

Kuadro

hvit
alu
blank alu 

Metro

Ego Round Luna

hvit
alu
blank alu 

hvit
alu
blank alu 

hvit
alu
blank alu 
titan

hvit
alu
blank alu 

Urban

hvit
sort
bronse

20

20

ø20 Round

Hvit - alu - blank alu - titan

manuell ø28 Round

Hvit - alu - blank alu - gull - sort

manuell og snortrekk 

bestillingsvare 

lagervare 

lagervare 

lagervare 

lagervare 

lagervare 

lagervare lagervare 

bestillingsvare 

bestillingsvare 

bestillingsvare 

bestillingsvare 

lagervare lagervare 

lagervare lagervare bestillingsvare 

bestillingsvare 



Tekstiler

WEBA leverer tekstiler til alle typer gardinløsninger og avskjermingsbehov. Store kol|lek-
sjoner tilgjengelig i transparent, dim-out og black-out utførelser, mange også i Trevira CS.

      STORES 
ensfarget og mønstret
ca. 300cm bredde 
polyester og Trevira CS

      DIM-OUT
ensfarget og mønstret
ca. 300/140cm bredde
polyester og Trevira CS

    TECHNICAL
ensfarget transparent, 
dim-out og black-out
ca.300cm bredde 
Trevira CS og polyester



Kolleksjoner
MOTTURA representerer det ypperste innen 
teknologi og design og er anerkjent blant 
arkitekter og designere over hele verden. 

Fra Mottura får vi våre Hi-Tech Rullegardiner 
og Takløsninger i tillegg til funksjonelle og de-
korative skinnesystemer. 

Mottura utmerker seg også med omfattende 
tekstilkolleksjoner både til gardiner og solsk-
jerming, deriblant flotte tekstiler i Trevira CS.

WEBA er importør av utvendig solskjerming 
fra bl. a. Resstende, som er en av Italias le-
dende produsenter av rullegardiner.

RESSTENDE har spesialisert seg på utvikling 
og produksjon av tekniske rullegardiner til ut-
vendig solskjerming, og har gjort stor suksess 
blant designere og arkitekter.                                     
                                                                  
Til utvendig solskjerming kan vi tilby et meget 
stort utvalg bl. a. i screen duker.

CREATION BAUMANN er en av verdens 
ledende produsenter av tekstiler til gar-
dinmarkedet.

De har en stor designavdeling som hele 
tiden utvikler nye design og løsninger. 
Fra Baumann kan vi tilby solskjerming og 
panelgardiner med flotte designtekstiler 
og lyddempende effekt Mange av disse 
kommer også i Trevira CS.

Création Baumann har stor ekspertise på 
akustiisk solskjerming.

FABER er i dag Danmarks ledende pro-
dusent av løsninger til innvendig solsk-
jerming, og har funksjonelle systemer til 
de aller fleste vindustyper.

Faber utvikler kontinuerlig farger og 
mønstre som er moderne og samtidig 
representerer en skandinavisk design-
tradisjon som gjør produktene tidløse i 
sitt uttrykk.


