
Rollo insektsgardin löser problemet!

Har du fel besökare  
i sovrummet?

lundbergs.com
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Kan monteras i barnrum,  
sovrum, kök eller takfönster.

Mät och välj rätt storlek på  
din insektsgardin.

Rollo finns i fyra olika storlekar och går att använda 
på fönster som öppnas inåt, utåt och i takfönster. 
Gardinen öppnas enkelt med ett försiktigt tryck och 
rullar upp automatiskt. Det finmaskiga svarta nätet 
är diskret och slätt för maximalt luftgenomsläpp och 
genomsyn. Integrerade borstar i sidprofilerna och 
justerbara fjädrar ger en smidig och mjuk returfunktion.

Där fönster öppnas inåt så sker monteringen på 
fönsterkarmen utomhus. Öppnas fönstret utåt 
rekommenderas montering inuti karmen.

Insektsgardinen kan kapas ner till önskad storlek, men  

som minst 480 mm.

Besök lundbergs.com  

för fullständig monterings- 

anvisning och instruktionsfilm.

Teknisk information.
Ramdimension:  
Sidoprofil BxD 25x17 mm 
Toppkassett: HxD 49x49 mm

Material ram:  
Vitlackerad aluminium

Nät:  
Svart, slät 
Maskstorlek 1x1 mm 
Polypropylen/glasfiber

BxH Bredd Höjd Bredd Höjd

730x1550 480-730 430-670

880-1550 480-880 200-1550 430-830 200-1500

1230-1550 480-1230 430-1180

1530-1550 480-1530 430-1480

Produktmått 
(mm)

Passar karmmått  
– montering i karm

Passar karmmått  
– montering på karm

Scanna qr-koden 
med mobilen 
för att se vår 
instruktionsfilm.



Under den varma årstiden behöver fönstren kunna stå 
öppna för vädring och svalka. Och då kommer också 
myggor, flugor och insekter in.

Lundbergs har en lösning så att du kan njuta av att 
vara i ditt hem utan att bli myggbiten eller irriterad på 
flugor. Lösningen är Rollo insektsgardin. Den släpper 
igenom luft så du kan sova med ett öppet fönster och 
samtidigt skyddar mot mygg och insekter tack vare det 
finmaskiga nätet.

Släpp in den friska luften, 
men lämna insekterna  
utanför.



Min komihåg lista

Antal paket att köpa:

Rollo insektsgardiner: st

st

st

st

(730 mm)

(880 mm)

(1230  mm)

(1530 mm)

Mät och fyll i dina mått nedan. Oavsett om Rollo 
ska monteras i eller utanpå karmen ska måttet tas 
invändigt. Titta sedan i tabellen för rätt längd på 
insektsgardinen.

Fönster 1:

Invändigt karmmått:

bredd insektsgardin:

mm

730 mm 1230 mm880 mm

1530 mm

Fönster 2:

Invändigt karmmått:

bredd insektsgardin:

mm

730 mm 1230 mm880 mm

1530 mm
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