
Decoline
Unika möjligheter 
med design i fokus

Luftdon för 
alla miljöer
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På bild: CDR i borstad metall

Swegon gör det nu möjligt att kombinera 
ett utmärkt inomhusklimat med färg 
och form. Välj ett mönster som låter  
donen sticka ut, eller smälta in.
Sten, trä, kolfiber eller metall?    
Med Decoline är allt möjligt!

LÅT LUFTEN HARMONISERA
MED OMGIVNINGEN
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TOMELILLA

En bra produkt kan alltid bli bättre
För att kunna leverera högkvalitativa produkter har vi som målsättning att 
inte nöja oss utan hela tiden förbättra våra produkter. Med eget R&D center 
för luftburna produkter säkerställer vi att vår utveckling verkligen ger resultat.

Vår målsättning är att vi ska vara det ledande företaget i vår bransch, även 
när det gäller miljöanpassad verksamhet och miljöanpassade produkter. För 
att en produkt som inte håller hög kvalitet, är sällan en produkt som är bra 
för miljön. Därför är hela vår verksamhet både miljö- och kvalitetscertifierad.



4 5

Björk W007A

Kolfiber C043A

Ek Svart 966

Marmor Svart 283B

Färg och mönster kan skilja sig från verkligheten.

Varje miljö är en unik kombination av stil, färg och material. Med Decoline väljs det 
utseende som är rätt för den miljö som luftdonen ska placeras i. Trä för ett levande 
intryck, sten och läder för exklusivitet. 

Ska luftdonen framhävas eller döljas? Med Decoline finns det många mönster att 
välja mellan. Nedan visas 12 exempel men fler finns på förfrågan. Det finns alltså 
något som passar de flesta miljöer!

CDR
Cirkulärt takdon
Illustrerat i borstad metall

KITE Ceiling
Kvadratiskt takdon
Illustrerat i vit marmor

CIRCO
Ljuddämpande överluftsdon
Illustrerat i brunt läder

ORTO
Ljuddämpande överluftsdon
Illustrerat i kolfiber

Borstad metall 392 Brunt läder 714

Leopard D255A

Granit Galaxy Black 662Ek Natur 502A

Marmor Vit 352Kalksten 212 Valnöt 595A

DECOLINE - LUFTDON FÖR ALLA MILJÖER
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STICKA UT
Låt luftdonen harmonisera med interiören på ett snyggt och diskret sätt.
På bild: CIRCO

SMÄLTA IN
Framhäv inomhusklimatlösningen eller gör den till en unik inredningsdetalj. 
På bild: KITE Ceiling
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