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Snacka om snygga solskydd
– möt Plisséexperten på
Bostadsrättsmässan
Den 15-17 november finns Plisséexperten på plats på Bostadsrättsmässan
i Malmö och visar sin kollektion av plisségardiner – solskydd som förenar
design och funktion. I samband med mässan lanserar Plisséexperten en
helt ny hemsida och inom kort öppnar de även en webbshop.
Stilren design, enfärgat eller mönstrat, mörkläggande effekt och behaglig värme på balkongen – Plisséexperten erbjuder en mångfald av plisségardiner för alla sammanhang. Den 15-17 november finns de på
plats på Bostadsrättsmässan i Malmö, dit de hälsar alla intresserade välkomna att se och upptäcka fördelarna med plisségardiner. Deras monter finns i hall A02:94.
”Vi ser mycket fram emot mässan! Vi hoppas att vi ska få inspirera och visa på möjligheterna som plisségardiner erbjuder, inte minst för bostadsrättsföreningar. Med plisséer är det enkelt att få det riktigt snyggt
och personligt, både hemma och på jobbet.” säger Petter Jonsson, VD på Plisséexperten AB.
Plisségardiner är flexibla solskydd som finns i flera färger, mönster och egenskaper och som kan dras både
upp- och nerifrån. De passar såväl till fönster och dörrfönster som till inglasade balkonger och takfönster.
När det gäller balkonger är plisségardiner ett smart alternativ – för bostadsrättsföreningar blir det en
gemensam lösning för samtliga balkonger som ger fastigheten en snygg fasad med ett enhetligt yttre.
Plisséerna tål alla årstider, är enkla att rengöra, förhindrar att balkongen blir för varm och fungerar som
ett snyggt insynsskydd.
Tack vare ett smidigt klickfäste är gardinerna lätta att sätta på plats. Klickfästena är särskilt framtagna för
att passa alla ledande balkongtillverkares profiler.
I samband med mässan lanserar Plisséexperten en sprillans ny hemsida, www.plisseexperten.se, som tagits
fram av kommunikationsbyrån Jakobsson Reklam & PR. Där presenterar de hela sin kollektion av plisséer och
bjuder på inspirerande inredningstips. Inom kort öppnar de även sin webbshop som gör det möjligt för privatpersoner och företag att beställa plisséer för upp till 30 % lägre priser än normalt butikspris. Plisségardinerna
tillverkas av Visor i Finland.

För mer information, kontakta

Petter Jonsson, VD Plisséexperten AB
Tel: 042-22 22 44
E-post: info@plissexperten.se
Hemsida: www.plisséexperten.se

Plisséexperten AB levererar plisségardiner till privatpersoner och företag sedan hösten 2012. Huvudkontoret ligger
i Designcenter Magasin 36 i Höganäs, Skåne, där de även har ett showroom med utställningar av plisségardiner.
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