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PRODUKTINFORMATION

Uppge färdigmått på både bredd och höjd, 
alternativt kan vävmått uppges på bredd.

Vid måttagning av bredden

Om beslagens placering är viktigast, mät 
färdigbredd inklusive beslag. 
Om vävens mått är viktigast, mät vävbredd. 
Tänk på att beslagens mått tillkommer.

Vid måttagning av höjden

Mät den höjd gardinen skall täcka = Färdighöjd.

En minivariant på den klassiska rullgardinen. Betjänas med fjäder, 
sidodrag eller lindrag. Rullgardin med lindrag kan dras nerifrån 
och upp eller uppifrån och ner. Anges vid beställning. Välj mellan 
sydd kanal eller avslut. 
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Måttförklaring:

Färdigmått inkl. beslag. 

Vävbredd + 36 mm (fjäder och hållare Nr 55). 

Vävbredd + 29 mm (sidodrag).

Vävbredd + 28 mm (lindrag och hållare Nr 53).  

Välj mellan följande betjäningsmöjligheter:

Fjäder: Välj mellan följande dragalternativ

• Vit draglina med vit plastdroppe.  (Standard, om inget annat anges).

• Läderstropp i natur (kula finns ej). Pristillägg.

Sidodrag: Vit kulkedja i plast placerad i höger eller vänster sida. 
 För att gardinen ska stanna ska kedjan låsas fast med  kulkedjehållare. 
Kedjan finns i följande nedhängslängder: 500 och 1000 mm.

Lindrag: Vitt lindrag med dragknopp i vit plast och knape placerad i höger 
eller vänster sida. Förzinkade skruvöglor medföljer.  
Produkten kan dras nerifrån och upp eller uppifrån och ner. 
Anges vid beställning. Classic mini med lindrag går ej att få  
med solfilmsväv.

Läderstropp Natur.

ALLMÄNT

MÅTTAGNING

BETJÄNING
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TYPÖVERSIKT

TYP Beskrivning Betjäning
Min.
bredd
cm

Max.
bredd
cm

Max.
höjd
cm

Max.
yta
m2

TYP 1
Frihängande

Frihängande rullgardin. 
Ø20 mm rör. Sydd kanal med  
underlist eller avslut. 

Fjäder med stopp 
Sydd kanal med underlist alt. avslut 

35 160 160 2,6

Sidodrag
Ø 12 mm aluminiumrör alt. avslut

15 160 160 2,6

Lindrag nerifrån och upp eller  
uppifrån och ned. 
Ø 12 mm aluminiumrör

35 160 160 2,6
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PRODUKTBILDER

Classic Mini fjäder. Classic Mini sidodrag. Classic Mini lindrag.




