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Resstende ble grunnlagt i 1975 og er en av Italias ledende produsenter 
av rullegardiner. 

Fabrikken har spesialisert seg utelukkende på utvikling og produksjon 
av tekniske rullegardiner, og har gjort stor suksess blant internasjonalt 
anerkjente designere og arkitekter. 

Den dedikerte satsingen på forskning, kvalitet og teknologi har bidratt til 
stadig vekst av selskapet, som i dag selger sine produkter i mer enn 30 
land over hele verden.

Resstende var en av de første produsentene i solskjermingsbransjen som 
innførte CE-merking av sine produkter, og har siden 1999 hatt CE-sertifi-
sering på alle sine motoriserte rullegardiner. 
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TERRASSER

System L1 er utviklet spesielt for avskjerming av store vinduer og utven-
dige arealer og egner seg utmerket til anvendelse på terrasser. Systemet 
har kraftige styrekabler og beslag som kan monteres direkte i gulv, alt i 
rustfritt stål, og er meget vindbestandig. Betjening med motor eller sveiv.

System L1
max br. 500 cm
max h.   500 cm

TERRASSER

Extreme er et imponerende system for avskjerming av 
virkelig store arealer, helt opp til 8 meter bredde.  Leve- 
res med 6mm tykke styrekabler og beslag i rustfritt stål. 
Screen duk Sunscreen Satine. Betjening med motor.

System L1 Extreme
max br. 800 cm
max h.   500 cm
eller
max br. 500 cm
max h.   800 cm
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Både system Z og system L1 er meget velegnete systemer 
til hagestuer. Z er et ZIP system med kassett og sideprofil-
er der duken ved en sinnrik festeanordning alltid holdes på 
plass inne i sideprofilene. Systemet er særdeles motstands-
dyktig mot vind, og betjenes med sveiv eller motor,

System Z
max br. 500 cm
max h.   400 cm

HAGESTUER

Elegant løsning designet spesielt for utvendig bruk. Leveres 
med wirestyring i rustfritt stål. Finnes i mange modeller, 
med eller uten kassett, motorisert eller med sveivbetjening, 
og stort utvalg beslag, tak/vegg/gulv, i rust-fritt stål. Tåler 
godt vind og egner seg utmerket til balkonger.

Bildene er fra et borettslag i Oslo.

System L1
max br. 500 cm
max h.   500 cm

BALKONGER
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BALKONGER

Rullegardin Dallas er et høyteknologisk og elegant system desig-
net spesielt for å avskjerme store arealer. Systemet monteres 
med opphengsprofiler og elegante beslag i rustfitt stål. Også 
meget gode egenskaper i vindutsatte områder.

System Dallas
max br. 450 cm
max h.   440 cm

PERGOLA

Veranda Cavi er et robust motorisert system designet spesielt 
for terrasser og store glassarealer. Systemet er utstyrt med en 
traction fjærstrammer som holder duken stram i enhver posis-
jon. Passer til horisontale, vertikale og skrå installlasjoner.

System Veranda L1 Cavi
max br. 450 cm
max h. 300 - 500 cm
max areal: 14m2

Photo: ©Resstende Sr l

Photo: ©Resstende Sr l

                   UTVENDIG SOLSKJERMING



6 Utvendig Solskjerming

PERGOLA

Orrizzonti er en motorisert takløsning med kraftige alumin-
iumsprofiler spesielt designet for å avskjerme store hori-
sontale eller skrå arealer. Systemet kan installeres på alle 
typer rammer, og er spesielt anvendelig for utvendig bruk.

System Orrizzonti
max br.  500 cm
max h. 1100 cm

PERGOLA

Pergolino er en smart løsning der man kan få sol-
skjerming både ovenfra og i front, med screen duk 
som er gjennomsiktig og lar deg beholde utsikten. 
Betjenes med sveiv eller motor.

System Pergolino
max br.  500 cm
max d.    500 cm

System Pergopayr
max br.  1200 cm
max d.      650 cm

Pergopayr er et meget kraftig system utviklet spe-
sielt  med tanke for både estetikk og praktiske behov. 
Denne løsningen har et innebygget system for drener-
ing av vann og kan leveres med integrert belysning.
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FASADE

System Dallas er bare ett av flere utrolig elegante systemer 
Resstende har utviklet spesielt med tanke på å gjøre produk-
tene til en del av bygningens arkitektur. Rund kassett, styrepro-
filer eller wire i rustfritt stål og distinkte beslag tilfører denne 
serien et unikt og eksklusivt preg.

System Dallas
max br. 450 cm
max h.   440 cm

FASADE

Bildene viser system Dallas montert på kraftige opp- 
hengskabler og spesialutviklete beslag for montering 
direkte i gulv og tak. Kassetten monteres på opphengs- 
kablene og gjør det mulig å justere høyde opp og ned. 
Systemet har også spesialbeslag for installasjon av 
flere anlegg tett i tett.

System Dallas
max br. 450 cm
max h.   440 cm
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ZIP-SYSTEM

Zip-systemet utmerker seg med eksepsjonelt gode 
egenskaper mot vind og der full mørklegging er ønskelig. 
Duken går i eget spor i kraftige sideprofiler som sikrer 
at den alltid holdes på plass. Utvendig anbefales å bruke 
robuste duker, som Sunscreen Satine, for å unngå folder 
og skjevheter. Betjenes med motor eller sveiv.

System Z
max br. 500 cm
max h.   400 cm

System BPL er designet spesielt for bygningsfasader, og gir et 
meget elegant yttrykk med rund kassett, styreprofiler eller wire 
i rustfritt stål og dekorative beslag i støpt aluminium. Stilrene 
elementer som bidrar til å øke bygningens arkitektoniske verdi.

System BPL
max br. 400 cm
max h.   300 cm

FASADE
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System Dallas er et særdeles anvendelig system til 
avskjerming av store glassfasader. Rullegardinene 
er montert på opphengsprofiler i rustfritt stål med 
solide fester og spesialbeslag som gir et meget ele- 
gant resultat samtidig som systemet er eksep- 
sjonelt motstandsdyktig mot vind. Til dette prosjektet 
i Italia ble det levert 160 motoriserte rullegardiner.

FASADE
System Dallas
max br. 450 cm
max h.   440 cm

FASADE

Motorisert system som kombinerer rullegardin og markise i ett og samme produkt. Den øverste 
delen holdes på plass i vertikal posisjon av det tverrgående røret, mens de to armene (60cm) som 
danner markisedelen kan roteres 160o til ønsket vinkel. På denne måten kan luften sirkulere fritt 
inn i rommet samtidig som man har full solskjerming.

System Proiezione
max br. 250 cm
max h.   420 cm
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SKRÅTAK

System Veranda stopper solstrålene før de når 
glasset og er derfor den mest effektive løsningen 
for varmedempende solskjerming. Systemet har 
en traction funksjon som holder duken stram til 
enhver tid, og er derfor ideell både for horisontale, 
skrå og vertikale installasjoner. Også der duken 
skal åpnes nedenfra og opp. 

Når Veranda monteres parallelt kan 2 stk kjøres 
med samme motor. 

System Veranda
max br. 450 cm
max h. 300 - 500 cm
max areal: 14m2

Astrup Fearnley Museet ble bygget som en del av Tjuvholmen Icon Com-
plex (2006-2012), og er tegnet av Renzo Piano Building Workshop i 
samarbeid med Narud-Stokke-Wiig (Oslo).

Arkitektene valgte high-tech motorisert solskjerming fra Resstende med 
screen og blackout duker, der de forskjellige løsningene og tekstilene lot 
seg integrere perfekt med den stilistiske rammen for dette praktbygget.

    TJUVHOLMEN
ASTRUP FEARNLEY MUSEET
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Systemene til Resstende er utviklet spesielt med tanke på gode arkitektoniske 
løsninger og tilpasningsdyktighet til utfordrende installasjoner. I mange tilfeller 
designes spesialbeslag tilpasset den enkelte bygning og gjør det mulig å benyt-
te disse systemene til de mest krevende avskjermingsløsninger.

       BESLAG
  FOR OPTIMAL TILPASNING
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