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Intu 

INTEGRERAT SOLSKYDD

Intu är en flexibel och lättinstallerad produkt med en modern aluminiumprofil designad för att helt 

integreras med såväl klassiska som moderna fönstersystem och glasdörrar. Tack vare tillgång till en 

av marknadens bredaste kollektioner är Intu lika elegant som persienn, plissé-, DUETTE - eller rull-

gardin. Samtliga kan monteras med eller utan skruv (rullgardin endast skruvlöst).Manövreringen är 

enkel och intuitiv. Helt utan lina är Intu även barnsäker.
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www.nordic-light.com

INTEGRERAT SOLSKYDD Intu

Manövrering
Med ett handgrepp höjer och sänker man 
underlisten till önskad position. Plissén 
kan även fås med manövrering nerifrån 
och upp, s k ”multizon”. 
 
Montering (med skruv)
Intu är enkel att montera, 4 skruvar  
fästes i överlisten och styrlinorna med  
2 fästen i fönsterkarmen. Justering  
av styrlinorna görs i samband med  
monteringen.

Montering karm (utan skruv)
Intu monteras enkelt utan skruvar med 
ett specialverktyg. Beslagen sätts i de 4 
hörnen mellan gummilist och glas.  

Persienn
Lamellerna är 25 mm breda och 
tillverkas i speciallegerad brännlackerad 
aluminium. De finns i marknadens  
bredaste urval av standardkulörer. Per-
siennen skevas manuellt med skjutreglage 
i överlisten - om den är högt  placerad 
finns vridstång som tillval. 

Plissé
Plisséväven är 20 mm bred och är kon-
struerad så att vecken på gardinen alltid 
är jämnt fördelade. Väven finns i ett stort 
sortiment av färger och mönster, såväl 
genomlysande som helt mörkläggande. 
Plissén finns även med flamskyddande 
och reflekterande egenskaper för ännu 
mindre värmegenomsläpp.

Duette® 
Duette® är 25 mm bred och finns i 
många kulörer, både som standard 
och mörkläggande. Den kan även fås i 
tvåfärgsutförande (in- och utsida). Väven 
har en god isolerande funktion mot både 
ljud och värme. Den minskar effektivt 
värmeinstrålningen dagtid samt värme-
läckage vid kyla utomhus. 

Rullgardin
Rullgardinen hissas upp och ned genom 
att underlisten lossas med ett handgrepp.
Fästen finns i två versioner för olika djupa 
karmar och passar därmed både fasta 
och öppningsbara fönster. 

DIMENSIONER  Skruvmonterad  Karmmont. Karmmont. rullgardin

Bredd (mm)  240-1 800  240-1400  325-1400

Höjd (mm)  100-2 500  100-2000  100-2000

Max area (m²)  2,5  2,0  2,0

Höjd på fönsterlist (mm) –  –  –

Max lutning på fönster 15°  15°  15°
Intu aluminiumpersienn

Intu plisségardin

Intu rullgardin


