
Vores skræddersyede plisségardiner er en eksklusiv og elegant løsning, der kan leveres i mange 
forskellige former og størrelser. Vælg mellem et firkantet, trekantet, trapezformet eller vifteformet 
gardin, og få muligheden for at afskærme selv de mest vanskelige vinduespartier. 

Plisségardinet bliver som standard leveret frithængende med en enkelt plissédug. Ved skrå og vandrette flader 
udføres plissegardiner dog altid med wirestyr. Plisségardinet kan efter ønske ligeledes leveres med en dobbelt 
plissédug, en slags bikube konstruktion, der virker isolerende i de kolde vintermåneder. 

Vores indvendige kollektion består af et væld af forskellige farve- og dugkvaliteter, herunder mørklægning. Alle 
vores duge er af højeste kvalitet og designet til at være særlig holdbare. Dugene har holdbarhedsklasse 2 og/el-
ler 3 i henhold til DIN EN14201.

 Udover valg af dessin og farve, skal dugen også vælges ud fra hvor meget, den skal beskytte mod henholdsvis 
blænding, varme og nysgerrige blikke. Vi har markeret vores duge med symboler og tal, så man hurtigt kan danne 
sig et overblik over dugens egenskaber. 

Plisségardinet kan betjenes manuelt eller med motor. Gardinet kan ligeledes leveres, så det kan køre i begge  
retninger og frit kan stoppes ved den ønskede højde. 

Hvis gardinet skal monteres uden for rækkevidde, kan det bestilles med en betjeningsstav.

Plisségardin 
Type JM-Plissé

https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/


1. Endedæksel

2. Betjent med snoretræk. Kan 
ligeledes leveres med kædetræk, 
håndtag eller med motor

3. Optrækssnor

4. Plisségardin, enkelt. 
 
Kan leveres i forskellige tekstiler 
og farver i henhold til vores  
kollektion

5a. Topliste

5b. Bundliste

6. Plisségardin til ovenlysvinduer 
med wirestyr

7. Plisségardin med dobbeltskinne, 
hvor gardinet kan betjenes fra 
både top- og bundliste

8.  Trapez formet plisségardin, en af 
de mange specialudførsler

 
Kontakt os venligst for øvrige   
varianter og størrelsesmuligheder

Tegning

Råd og vejledning
Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærm-
ning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i for-
bindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.  

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

Klik her, for at se vores mange forskellige referencer

www.j-m.dk • møgelgårdsVej 7 • dk-8520 lystruP • tlf.: +45 86 22 75 00 • adm@j-m.dk
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