
Elegante gardinløsninger med fokus på teknologi, 
komfort og enkel betjening... og en bedre opplev-
else for gjestene.

             
gardinguide for hotell og restauranter

NYHET
akustisk 
solskjerming
som demper
støy



Elegant gardinskinne med myke linjer som utmerker seg med sin tidsriktige 
design. Egner seg også godt til veggmontering, 
systemet heter da Lime. 

Lime og Luna passer perfekt sammen med 
wave-gardiner.

Farger: hvit, krom og alu

Takskinne Luna



Duo Track skinne Rulleglider med hjul Overlapp-sett for 
mørklegging

Duo-Track er helt ideell alle steder der man ønsker dobbelt sett med gardiner. 

Spesielt egnet til hoteller og alle steder der man ønsker gjennomsiktige gardiner 
på dagtid og mørklegging på kvelds- og nattetid.

Systemet kan leveres med rulleglidere for lettere betjening, og man kan også få 
et overlapp-sett som hindrer lysinnslipp når gardinene trekkes for. 

Og selvsagt - en førestang til hver gardin, så unngår man skitne gardiner hver 
gang de skal trekkes for.

Hotellskinne Duo Track



TIPS: Arco skinne og rulleglidere med gum-
mihjul gir fjærlett og lydløs betjening av gar-
dinene. Også manuelt.

System Arco

Manuell eller snortrekk,
farger hvit, alu og sort

System Prosjekt

Manuell 
farger hvit, alu, bronse og sort

System Surf

2-spors skinne m/snortrekk,
farge hvit

Funksjonelle gardinskinner



Med våre nye prisgunstige motoriserte gardinskinner, for vinduer opp til 12 
meter bredde og 35 kg gardinvekt, kan vi tilby markedets mest betjeningsvenn-
lige gardinsystem. Dette gir også mindre slitasje på tekstiler og system, og blir 
derfor over tid en økonomisk gunstigere løsning . 

Systemene kommer i flere varianter og har så godt som lydløse motorer (32 
desibel) og stillegående rulleglidere.  Myk start- og stoppfunksjon beskytter mot 
skader.

Autostart funksjon - som en ekstra sikkerhet vil motoren starte hvis man drar 
lett i gardinene. Systemet gjør det også mulig å betjene gardinene manuelt ved 
strømbrudd.                
        
For optimal mørklegging kan et av systemene leveres med en 2-spors skinne 
som gir stort overlapp og dermed en mer luksuriøs og sofistikert løsningen 
når blendingsgardinene skal trekkes for.

Komfort og god økonomi.

Motoriserte skinner 



Dekorstenger med glideskinne gir helt nye muligheter for å kombinere de-
korstengenes eleganse med glideskinnens funksjonalitet. Holderne er plassert 
på toppen av stengene slik at gardinene kan trekkes fritt forbi veggfestene.

Her er vist seriene ø30 City, som kan leveres i mange malte og beisede farger 
og ø35 Ekte Eik, som leveres i et flott spekter med beisede farger der struk-
turen i eikestangen gir en ekstra flott effekt. Denne serien kan også leveres 
med holdere og endedekor i ekte eik.

ø35 Dekorstang 
i ekte eik
med glideskinne

ø30 Dekorstang City
med glideskinne

Dekorstenger med glideskinne 



Ø20 Round er en videreutvikling av  tradisjonelle gardinskinner med elegante 
design på holdere og endedekor som gir denne serien et minimalistisk og tidsrk-
tig uttrykk. Serien kommer i 4 flotte interiørfarger, 
som vist over, og vil passe godt inn der man ønsker 
en mer moderne stil.

Systemet kan også leveres med doble holdere når
man ønsker stores kombinert med fortrekksgardin.

Farger:  hvit, titan, matt alu, og blanl alu

ø20 Round Dekorskinne 



Til manuelle rullegardiner vil vi anbefale Mottura Sidewinder 8240. Systemet 
betjenes med kjede, har limit-stop funksjon, barnesikring og kan utstyres med  
elegante metallbeslag, Rullegardinen kan parkeres i alle posisjoner.

Til motoriserte rullegardiner anbefaler vi Qmotion, som er ypperlig egnet til 
bruk på hoteller, restauranter og i forsamlingslokaler. Systemet er batteridrevet 
(levetid 3 år), ingen skjemmende ledninger, betjenes med fjernkontroll og har 
“touch and go” funksjon som ekstra sikkerhet slik at gardinen heves/senkes 
ved berøring. Qmotion motorene har tilnærmet lydløs bevegelse, og gir gjest-
ene en opplevelse av uforstyrret velbehag.

også med tekstiler i Trevira CS

Betjeningsvennlige Rullegardiner 

Til hotell og restauranter har Weba smarte løsninger som 
gjør at rullegardiner kan betjenes av alle uten problemer.

Med innebygget “Limit-stop” i topp og bunn vil rullegar-
dinene ikke kunne trekkes for langt opp eller ned, og man 
unngår dermed skader. 



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

Regolo kan kombineres med alle typer skinner 
eller solskjerming 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, lamell-
skinner eller rullegardiner.

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

Elegante gardinbrett -skjuler skinner og oppheng



Screen Rullegardiner 

Til spisesaler, restauranter og lobby kan liftgardiner eller screen rullegardiner 
ofte være et godt valg. 

Hos Weba får du markedets beste løsning på Liftgardiner med barnesikring 
(som nå er et krav), og fantastiske kolleksjoner i screen duk til rullegardiner.

Liftgardiner 



Akustisk solskjerming

Vinduer i skråtak er ofte en utfordring. Fra Mottura kan vi tiby markedsledende 
løsninger med solide konstruksjoner og avansert teknologi.

Fra Création Baumann får vi solskjerming med nyskapende og kreative design 
og akustisk støydempende tekstiler. Spør oss om råd.

System Garden til skråvinduer

til Rullegardiner - Lamellgardiner - Panelgardiner



Oriente Deco
panelskinner

Oriente
panelskinner

ø16 Round
panelskinner

På bildet: design Folata fra
            Création Baumann

Til Panelgardiner kan vi tilby både tradisjonelle panelskinner for takmon-
tering og dekorative panelskinner med flotte endedekor for veggmontering, 
og et stort utvalg i ferdigsydde paneler fra bl. a. Création Baumann, som 
også har akustisk støydempende tekstiler til paneler.

Panelgardiner og skinner



Magnetclips til 
Panelgardiner

Eksklusiv kolleksjon i designklips for panelgardiner. Magnet-klipsene finnes i 
seks forskjellige farger i aluminium og tre-utførelse, som passer til de fleste sti-
larter. Klipsene festes til kanten av panelene ved hjelp av kraftige magneter, som 
gjør dem egnet til alle typer tekstiler.  Beskyter tekstilene mot flekker og slitasje,

På bildet: design Alba fra
                Création Baumann

Tilbehør til Panelgardiner



TREPERSIENNER 
gir den spesielle 
følelsen av varme og 
lunhet som er ideell 
når man ønsker å 
skape en intim og 
hyggelig atmosfære i 
restauranter og spis-
esaler

WEBA Trepersienner 
kommer i et omfat-
tende utvalg i farger 
og materialer som vil 
passe inn i alle typer 
stilarter og ineriører.

Trepersienner 



Standard snorer og bånd, fås i 23 farger Spesialdesign Velvet

Spesialdesign Stitch

KOLLEKSJONER
Weba trepersienner lev-
eres i et fantstisk utvalg 
og i mange forskjellige 
kolleksjoner. 

Har du behov for 
spesielle farger eller 
effekter er det bare å 
kontakte oss, så er vi 
behjelpelig med å finne 
den riktige løsningen.

Spesialdesign Jasper

LAMELLER
Utvalget i lameller er også stort - standard leveres lameller i 3mm tykkelse, 
men man kan også få 5mm tykke lameller - eller buete lameller, og lamell-
bredde helt opp til 90mm.

STIGEBÅND
Spør oss også om spesialdesign på stigebånd. Under er vist et lite utvalg, men 
det finnes mange flere kolleksjoner.



Hotell Royal Lancaster, London
Hotellet er nyrestaurert og nyåpnet i 2018. Her er gardinene erstatet med screen rul-
legardiner som beholder den fantastiske utsikten og blackout liftgardiner for mørkleg-
ging. Hotellet har 411 rom og alle rullegardiner og liftgardiner er motorisert.

Internasjonale trender

Kilde: SPACE

Bilder: fra hotellets nettsider



Nobis Hotell, København
Nobis er et nytt hotell der arkitekten har beholdt den opprinnelige arkitekturen men 
brakt inn nye elementer i minimalistisk stil. Gardinene henger på doble glideskinner 
tilsvarende Weba ø20 Round.

Kilde: SPACE

Bilder: fra hotellets 

nettsider



Viceroy Central Park New York
Her er brukt dobbel skinne og Wave-gardiner til stores og mørklegging. Se vår 
skinne Duo-track som vil passe utmerket til denne løsningen.

Bilder: fra hotellets nettsider

Internasjonale trender



Ace Hotel London Shoreditch
På prisbelønte Ace som åpnet i 2013 har designerne valgt en enkel stil med rulle-
gardiner både til filtrering og mørklegging. Se vårt system Sidewinder 8240.

Bilder: fra hotellets nettsider

Her er vist dobbel rullegardin med frontbrett for veggmontering.



TEKSTILER
Fra våre Europeiske leverandører har vi et flott utvalg av tekstiler i 100% 
Trevira CS, som er permanent flammehemmet og kan vaskes uten å svekke 
de flammehemmene egenskapene. Disse tekstilene fås både til mørklegging 
og som solgardiner.

SØM
Vi har samarbeid med flere systuer i inn- og utland som leverer førsteklasses 
gardinsøm til meget konkurransedyktige priser. Noen av våre mest aktuelle 
gardindesign er vist på neste side, men spør oss gjerne om råd dersom dere 
har andre ønsker, så er vi behjelpelig med å finne den riktige løsningen.

Tekstiler og søm 



Gardindesign og tekstiler

PINCH-PLEATWAVE-GARDIN

ENKELT-FOLD OG 3-FOLD BLYANT-FOLD

 BLACK-OUT 
100% Trevire CS
300cm bredde 

   VELOUR
100% Trevira CS
145cm bredde

    STORES
100% Trevira CS
300cm bredde 



Pearl Collection er en unik og omfattende kolleksjon i tie-backs, dusker og pyn-
tebånd. Serien leveres i17 forskjellige farger med matchende snorer og border. 
Her er det lett å finne en farge som passer.

Tilbehør til gardiner

Kroker til tie-backs

Førestenger i metall.
Kraftige førestenger til tunge gar-
diner.

Gardinholder ROMA Gardinholder MILANO



Kolleksjoner

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

Mottura utmerker seg også med omfat-
tende tekstilkolleksjoner både til gardiner 
og solskjerming, deriblant flotte tekstiler 
i Trevira CS.

WEBA har flere leverandører vi benyt-
ter til trepersienner, og kan tilby et fan-
tastisk utvalg, med mange kolleksjoner i 
forskjellige farger og utførelser. 

Her får vi også et stort sortiment i spe-
sialdesignede stigebånd når man ønsker 
spesielle effekter.

CREATION BAUMANN er en av 
verdens ledende produsenter av tek-
stiler til gardinmarkedet.

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.

FABER er i dag Danmarks ledende 
produsent av løsninger til innvendig 
solskjerming.

Faber utvikler kontinuerlig farger og 
mønstre som er moderne og sam-
tidig representerer en skandinavisk 
designtradisjon som gjør produk-
tene tidløse i sitt uttrykk.


