CELCIUS
SOLSKJERMING INNE OG UTE

MARKISER SCREENS PERSIENNER PLISSEGARDINER
LAMELLGARDINER LIFTGARDINER RULLEGARDINER

Lys og farger som fremhever rommets karakter!
Gardiner er mye mer enn et stykke stoff
på en gardinstang. Det vil du fort oppdage
når du blar i våre kataloger. Gardiner er
interiør – som holder nysgjerrige blikk ute,
men slipper lyset og fargene inn.
Les videre og finn din favoritt!

EGNE BUTIKKER
OG UTSTILLINGER

PLISSEGARDINER

Celcius har egne butikker og flotte
utstillinger. Her kan du se produktene, kjenne på materialene og oppleve den gode kvaliteten.
For enten det er snakk om rimelige
standardløsninger eller skreddersøm
for den kresne, er vi alltid opptatt
av kvalitet. Slik at du kan ha glede
av farger, tekstiler, materialer og
teknikk i mange år fremover.
Ta kontakt! Våre folk kommer mer
enn gjerne hjem og tar mål.
Alt du trenger å gjøre er å velge noe
du liker. Resten ordner vi!
Våre råd og tips er kostnadsfrie!

Ute eller inne?
Hos Celcius får du solskjerming i alle
varianter. Spør oss gjerne om råd.
Vi har lang erfaring og vet hva som
gir det beste resultatet.
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Plisségardiner er enkle å montere og tar liten plass i vinduet.
De tryller frem en behagelig stemning, og gjør vinduet til et
elegant blikkfang. Gardinene egner seg ekstra godt for deg
som liker den lyse, nordiske stilen. En plisségardin tar også
liten plass, og passer derfor fint til lave vinduer med smal
karm eller som solskjerming i vinterhave eller utestue.
Stort utvalg i stoffer og mønstre!

LAMELLGARDINER

LIFTGARDINER

Denne type gardiner har mest vært brukt i kontorer og
offentlige bygg. Men nå er lamellen på vei inn i hjemmene
våre også. Og det er ikke så rart. For lamellgardiner skaper
et fantastisk lys- og fargespill, som gir rommet karakter.
Fordi lamellene både er vridbare og kan skyves tilside, er
lysreguleringen enkel og nøyaktig. Med eller uten fjernkontroll. Du vil elske dine lameller.

Disse gardinene har aner helt tilbake til 1700- tallet.
Gardinene legger seg i fine folder når de heises opp. Det
gir en myk, dekorativ virkning. Liftgardiner kan henge
alene eller kombineres med andre gardintyper. De finnes
i mange varianter og stoffer, med myke folder, faste folder,
spiler, store posede folder eller små og rynkede. Gardinen
kan festes inne i vindus-nisjen, utenpå eller over vinduet.

PERSIENNER

RULLEGARDINER

Vi leverer innvendige aluminiumspersienner i nærmere
200 farger og persienner i tre, slik at du finner noe som
passer perfekt hjemme hos deg. Persiennene finnes med
forskjellig bredde på lamellene.
Persienner kan være en stilfull løsning både hjemme og
på kontoret. Vi selger kun produkter fra anerkjente leverandører, slik at du kan ha glede av dine persienner i mange år.

Rullegardiner er enkelt og virkningsfullt, og det er uendelig mye fint å velge i. La rullegardinens farger, stoff og
strukturer være med å prege rommets atmosfære. Når du
har tent lyset på rommet om kvelden, reflekterer de også
lampelyset, slik at det blir lyst og lunt inne. Rolige fargeflater eller morsomme mønstre? Vi har det store utvalget,
slik at du kan velge noe du virkelig liker.
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Treet er vårt ideal
I hundretusener av år har mennesket samlet seg i skyggen under treets beskyttende
bladverk. Vakkert, dekorativt og funksjonelt. For oss er dette idealet.

Tilpasset norsk klima
Våre tekniske løsninger, tekstiler og materialer er tilpasset det krevende, norske klimaet.
Det er trygt å vite når høststormene setter inn for alvor.

MARKISER
Store panoramavinduer eller små, koselige vindusruter.
Enebolig, rekkehus eller leilighet? Funkis, romantisk eller
skipperstil? Vi har markiser i alle tenkelige farger,
materialer og fasonger. Med eller uten motor, fjernkontroll
og automatikk. Vi tegner, monterer og garanterer! Hos oss
får du de gode rådene og de elegante løsningene.
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Med terrassemarkise fra Celcius får du mer tid utendørs.
Markisen holder solen borte og beskytter mot regn og dugg.
Her kan du sitte lenge i den lune sommerkvelden. Skulle det
falle noen dråper, gjør det ingen ting. Du har det tørt og
godt under din terrassemarkise.

Scanpix Creative/Johner

Tilbehør
Unike løsninger og individuelle tilpasninger.

Sol- og vindvokter til markise
med motor. Får markisen til å
bevege seg automatisk i forhold
til solen. Ved mye vind trekkes
markisen inn.

Tak til markise.

Med motorisert markise og
fjernkontroll opererer du det
hele fra godstolen.

En terrassemarkise kan også
reguleres i høyden.

Vippemarkise.

Senkbar kappe.
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UTVENDIGE PERSIENNER OG SCREENS
Utvendige persienner og screens er mye brukt på næringsbygg, men kan også være et fint alternativ til boligen din.
Denne tiltalende og effektive solskjermingen tar inntil 95%
av varmen som ellers ville passert gjennom glasset.
Materialene er solide og værbestandige. Godt egnet også
for større vindusflater. De fleste modeller kan utstyres med
motor, fjernkontroll og annen automatikk.
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RESTAURANT OG NÆRING
Celcius har levert utehygge og kos til restauranter og serveringssteder over hele landet. Våre fleksible og profesjonelle løsninger
er perfekte for både store og små uteplasser. Ta kontakt
så hjelper vi deg med en løsning som vil glede dine gjester.
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Design: Odyssé as

Larvik
Celcius solskjerming
(Fram persienne og markise as)
Hegdalv.63, 3261 Larvik
tlf 33 14 03 60

Tønsberg
Celcius solskjerming
(Tønsberg Plastic Industri)
Vear 3173 Vear
tlf 33 36 54 44

Skien
Celcius solskjerming Grenland
Kjørbekkdalen 19
3735 Skien
tlf 35 58 40 10

Arendal
Celcius solskjerming
(Royal Sollux)
Stoaveien 3c
4848 Arendal
tlf 37 00 98 98

Kristiansand
Celcius solskjerming
(Markiser og Miljø)
Barstølveien 50A
4636 Kristiansand
tlf. 38 17 00 40

Florø
Celcius Solskjerming Vest
Hans Blomgt. 25B
6900 Florø
tlf 57 82 64 00
mob. 975 36 568
E-post: kundeservice@celcius.no

www.celcius.no

Forhandler:

