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Produktinformation  FACETTE®Produktinformation  FACETTE®

Betjäning

Sidodrag:

Motor:

Välj mellan kedja i stål, vit, grå eller svart plast. Finns i 
40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 
200, 250, 300 och 350 cm. Levereras som standard 
med barnsäker kedjespännare.

24V DC motor till 46 mm segmenthöjd. Välj mellan 
flera olika styrningsalternativ – se avsnitt Motorisering.

• Färdigmått bredd = nischmått – 5 mm

• Färdigmått höjd = nischmått – 20 mm

Måttagning

Modell 80
Kassett 

Uppge färdigmått vid 
beställning.

Måttförklaring:

Se avsnitt 

Levereras enligt
EN13120 

ÖVRIGT

För att kunna öppna och stänga väven är det 
viktigt att höjdmåttet är helt korrekt när gardinen 
ska monteras i nisch eller gå ned till golv.

*Var uppmärksam på att underlisten går ned 15 
mm extra då gardinen växlar från öppen/stängd 
position.

Allmänt
Luxaflex® Facette® är en unik solavskärmningsprodukt som 
består av två lager väv som har omväxlande transparenta 
och täta segment. När man öppnar upp väven ser man ut 
genom de vågräta ränderna och när man stänger igen blir 
väven tät och ljusavskärmande.

Facette® tillverkas alltid med en stilren kassett som finns i tre 
färger. 

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering
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Övrigt
Vävkvalitet
Facette finns i två olika vävkvaliteter:  
 100 % Polyester  
 100 % Polyester FR (Flamsäker) – flamskyddad enligt norm (B1/M1)

Alla vävar är antistatbehandlade.

Segmenthöjd
Välj mellan Facette® i två olika segmenthöjder 14 och 46 mm.

Ljusinläpp
Avstånd mellan väv och färdigbredd är som angivet nedan: 

Underlist
Facette® har en 12 mm dekorativ anodiserad aluminiumunderlist som ligger mellan de 
två vävarna. Ändpluggen går 6 mm längre ned än själva väven.  

Fortlöpande gardiner
Beställs flera gardiner med likadan väv, färg och monteringshöjd bör fortlöpande  
gardiner väljas. Gäller max 5 gardiner. Tolerans 5 mm mellan segmenthöjderna. 

TYP Beskrivning
Segment- 

höjd 
mm

Betjäning
Min.

bredd
cm

Max.
bredd

cm

Min.
höjd
cm

Max.
höjd
cm

Max.
yta
m2

Modell 80
Kassett

Frihängande gardin i  
kassett, som kan monteras i 
tak, på vägg eller i nisch.

14
46 Sidodrag 35 245 30 245 4,6

46 Motor 35 245 30 245 4,6

Typöversikt

Beslag
Beslag levereras i samma färg som kassetten – passar både tak 
och väggmontering.

Horisontell och jämn montering är avgörande för att produkten 
ska rulla rakt. 

Kassett och underlist 
Välj mellan vit, anodiserad grå eller svart kassett. Underlist levereras 
alltid i anodiserad aluminium – med utvändig ändplugg.

Montering

> 120 cm 120,1 – 220 cm 220,1 cm – max

Antal beslag 2 3 4

Betjäningssida 18 mm +/– 2 mm

Motsatt sida 15 mm +/– 2 mm 14 mm segmenthöjd 46 mm segmenthöjd


