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Tygserie Normal upprullning Tyger som vänds/dras upp

Rullbredd 295–330 cm 
Forecast, Kwart, One, Tana, Wind, Wisper, Ado 
6811/6849, Hidden, High, Ode, Reflect C/D/E

X (std) X

Rullbredd 140–150 cm 
Eva, Hei, Holly, Monroe X (std)

 
Normal upprullning

Färdigbredd:  
Täckande bredd x modell +18 cm = tygåtgång

Färdighöjd:  
Rullbredd -10 cm vid tyngdband 
Rullbredd -20 cm vid enkelsöm

Rullbredd 140-150 cm 

 
Tyger som vänds/dras upp

Färdigbredd: 
Täckande bredd x modell +18 cm = tygåtgång

Färdighöjd:  
Täckande höjd +10 cm vid tyngdband 
Täckande höjd +20 cm vid enkelsöm

 
Tyger som vänds/dras upp

Färdigbredd: 
Täckande bredd x modell +18 cm = tygåtgång

Färdighöjd:  
Täckande höjd +10 cm vid tyngdband 
Täckande höjd +20 cm vid enkelsöm
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Produktinformation  GARDINTYGER

Allmänt om gardintyger
Luxaflex® gardintyger är en väl sammansatt kollektion 
tyger i hög kvalitet för både privat och offentlig miljö. 
Hela kollektionen består av 18 serier i olika kvaliteter som 
screentyger, transparenta och täta tyger samt s.k. dimout-
kvaliteter.

Tygerna kan beställas på löpmeter eller som färdigsydda 
gardiner. Det finns fem olika gardinmodeller att välja på. 
Du läser mer om dessa på nästa sida.

Tygåtgång
Uppge alltid gardinens färdigbredd samt färdighöjd vid beställning.
OBS! Glöm inte göra avdrag för skena/stång samt golv.

Rullbredd 295–330 cm 
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GARDINTYGER  Produktinformation

Används med: 
Gardinskena
Glid på snöre, 8 cm

Används med: 
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring
2-fingerkrok

Används med: 
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring

Används med: 
Smalspårsskena;
Elite och A-skena

1. Swing

Detta transparenta Swingband i polyester kommer med 
påmonterad rynkbandskrok och används med fördel 
tillsammans med Glid på snöre för att skapa fasta vågor 
till en loungegardin.

Draperingsdjup: 14 cm

3. Kirsch veckband

Ett transparent veckband som används tillsammans 
med 2-fingerkrok och skapar små veck i gardinhuvudet. 
2-fingerkrokarna beställs separat och kommer därför inte 
påmonterade.

4. Sydda veck – dubbel

Finessen med denna uppsättning är de fastsydda färdiga 
vecken och att gardinen kommer med en justerbar 
påmonterad krok. Kroken tillåter dig att höja och sänka 
gardinen +- 4 cm från mitten av bandet så att du kan 
välja att visa mer eller mindre av skena/stång. Kroken 
kommer alltid placerad högst upp.

2. Glid på band

Det transparenta Glid på band i polyester används för 
gardinuppsättning med skena. Gliden är direkt påsydda 
på bandet och inga ytterligare tillbehör behövs.

5. Öljett

Öljetterna i stål har en innerdiameter på 40 mm och 
används för gardinuppsättning med gardinstång. 
Fördelen med öljetter är att gardinen får fasta fina vågor, 
likt en loungegardin, inga ytterligare tillbehör behövs.

Avstånd ovankant gardin till öljett 25 mm. 

Modellöversikt 

Används med:
Gardinstång
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* Tyger på kupong levereras med färdigsytt tyngdband.

Tygserie Fåll nedtill

Forecast*, High*, Kwart, One*,  
Reflect C, Tana, Wind*, Wisper Tyngdband

6849, Eva, Hei, Hidden, Holly,  
Monroe, Kern,Ode, Reflect D/E Enkelsöm

Produktinformation  GARDINTYGER

Dimout
Observera att kvaliteterna Hidden, Kern och 6849 är 
fördunklande och är därför inte 100% mörkläggande.

Färgkoordinerade
Tygserie One och Kwart är färgkoordinerade. 
Tygserie Holly och Monroe är färgkoordinerade.

Screen 
Tygserie Reflect C, D och E är screentyg som  
reflekterar solens strålar effektivt och skapar ett  
behagligt inomhusklimat. Reflect finns i tre kvaliteter 
och två basfärger.

Ljudabsorberande
Tygserie Ode har uppmätta akustik värden, för mer  
information se datablad.

Max. bredd
Vi rekommenderar att en färdigsydd gardin har en  
max. bredd på 1 000 cm. 

Max. höjd
Vi rekommenderar att en färdigsydd gardin har en max. 
höjd på 1 000 cm.

Material
Alla kvaliteter är 100% polyester och flammsäkra.

Fåll 

Övrigt 
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