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Produktinformation  PANELGARDINER

Förklaring av mått:

Nischmått
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(nischmått - 1 cm)

Fä
rd

ig
m

åt
t 

(n
is

ch
m

åt
t -

 2
 c

m
)

Uträkning av bredd på panelgardinen

Måttagning
Uppge färdigmått vid beställning. 
För uträkning av bredd på panelgardinen 
– se nedanstående exempel.

Allmänt
Luxaflex® panelgardiner tillverkas av 
rullgardinsväv vilket gör att gardinen 
får ett snyggt fall och hänger 
rakt. Du väljer valfri väv ur vår 
rullgardinskollektion. 

Panelskenan är vit och gliden är 
teflonbehandlade för att glida bättre 
i skenan.

Här nedan ses två exempel;

Panelskena 140 cm med 2 spår och 2 paneler:

Skena 140 cm

En överlapp á 10 cm 10 cm

= 150 cm

    150/2 = d.v.s. 2 stk paneler á 75 cm

Panelskena 140 cm med 2 spår och 4 paneler:

Skena  140 cm

Tre överlapp á 10 cm 30 cm

= 170 cm

    170/4 = d.v.s. 4 stk paneler á 42,5 cm
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Vid beställning av lösa vävar: 

Färdigmått - 2,5 cm = Vävhöjd 
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Övrigt
Mönstrad väv
På vävar med lodräta ränder kan det förekomma 
skevheter i ränderna eftersom trådriktningen ändras 
när väven stärks.

Var uppmärksam på mönsterriktningen på väven. 
Är det enbart en liggande symbol på väven vänds 
mönstret vid tillverkning av panelgardin. 

Mönsterpassning mot pristillägg från och med 2:a 
panelväven (tillägg betalas inte på 1:a panelväven). 

Betjäning
 
Handdrag: Panelerna betjänas genom att dra i väven.  
 Dragstång, magnethandtag eller list finns  
 som tillbehör. 

Parkering av panelgardinen
Kom ihåg att vid beställning ange önskad placering av 
panelgardinerna. Max 1 vagn/spår figur 3 och 4 eller  
max 2 vagn/spår figur 1.

Lister
Komplettera din panelgardin med lister. Du avgör 
själv hur många och var de skall placeras. Välj mellan 
lister i aluminium eller trä. Se kollektionsbok. Listerna 
levereras i önskad bredd klara för montering. Vi kan 
också montera dem mot ett pristillägg.  
Se kollektionsbok.

2-spår 3-spår 4-spår 5-spår

Max/min mått
Minimum bredd per panelgardin är 25 cm.  
Max bredd är 120 cm. Max höjd är 350 cm.

Se mer i kapitlet 

Leveres i henhold 
til EN13120 

DIVERSE

Montering
Panelskenan kan monteras i tak eller på vägg med vinklar. 
   Tak   Vägg

Beslag
Max. avstånd mellan beslag är 100 cm vid 2- och 3-spår,  
och 80 cm på 4- och 5-spår.

Beslag standard  Click-in beslag - mot tillägg

Glid
Som standard levereras click-in glid. Mot tillägg går 
det att få rullglid med gummiskodda hjul.

Standard  Med gummiskodda hjul


