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Tillbehör BAND
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combiband

multipocket art.nr. 011430, 011440

veckband art.nr. 105710, 105700, 505710, 
105810, 105800

art.nr. 012760, passar med rynkbandskrokarswingband

glid på band

art.nr. 012180 och 020330förstärkningsband till öljetter

LOUNGE
Loungegardin som har swingband får jämna snygga veck tillsammans med glid på snöre. 
Glid på band har gliden sydda på bandet och är klar att träs direkt i skenans spår. 

VECK
För att skapa fina veck används fingerkrokar. 
Välj fingerkrok med låg krok om gardinstång 
eller skena skall döljas, i övriga fall använd

art.nr. 012410 och 012430
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Tillbehör BAND
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art.nr. 011430, passar både  
med rynkbands- och fingerkrokar

art.nr. 105204, passar med rynkbandskrokar  
och glid med klämma (endast 105204)

art.nr. 012780 och 010410,  
passar både med rynkbands- och fingerkrokar 

art.nr. 011430 och 010410,  
passar både med rynkbands- och fingerkrokar

art.nr. 105710 och 010410,  
passar med fingerkrokar

multipocket art.nr. 011430, 011440

rynkband art.nr. 105204, 011450 

FINGERKROK
för ring och skena
1-finger art.nr. 010190
2-finger art.nr. 010430, 010434
4-finger art.nr. 010480, 010484

för glid
1-finger art.nr. 010170
2-finger art.nr. 010410, 010414
4-finger art.nr. 010460, 010464

RYNKBANDSKROK
plast art.nr. 10764
metall art.nr. 012790

KARDBORRBAND 
hakdel art.nr. 012610

GLID MED KLÄMMA 
U- och Vision-skena art.nr. 094280
endast klämma art.nr. 094130

RYNKOR
Använd rynkbandskrok för att fästa gardinen i gliden på skenan eller i ringen på 
gardinstången. Rynkband art.nr. 105204 fungerar även med klämma (istället för 
rynkbandskrok). Rynkbandet med kardborr rynkas först och fästs sen på kardborrskena. 

fingerkrok med hög krok. 2-fingerkrok ger ett 
veck och 4-fingerkrok ger tre veck. För större 
veck hoppar du över en hälla.

TILLBEHÖR TILL BAND
Välj rynkbandskrok eller fingerkrok beroende på vilket band som ska användas och 
den effekt som skall uppnås. Rynkbandskroken finns både i plast och metall.  




