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Skinner PRODUKTINFORMASJON

U s. 4-9
En liten skinne som passer til lette oppheng. Monteres med klikk-
funksjon. Kan også fås med forboret hull for montering rett 
i taket, til middels tunge gardinoppheng. U-skinnen kan 
monteres både med vanlige glidere og glidere på snor.

Elite s. 15-22
En skinne til de fleste lette og middels tunge gardinopphengene.  
Elite-skinnen kan monteres både med vanlige glidere og 
glidere på snor. En mengde ulike modellforslag for ferdige 
oppsett finnes.

Cabin      s. 29-34 
En kraftigere skinne til middels tunge til tunge oppheng. Skinnen 
egner seg utmerket til ulik avskjerming som for eksempel 
sykehus og prøverom. Cabin-skinne kan brukes med vanlige 
glidere, rulleglidere og glidere på snor.

Air s.10-14
En kraftigere skinne til middels tunge til tunge oppheng. Montering 
med vribeslag. Air-skinnen kan monteres med vanlige glidere, 
rulleglidere og glidere på snor.

Vision s. 23-28
En kraftig skinne til middels tunge og tunge oppheng. Monteres med 
klikk-funksjon. Skinne kan monteres både med vanlige glidere 
og glidere på snor.

SKINNER

Vi tilbyr en bred kolleksjon måltilpassede skinner som 
sammen skaper et komplett sortiment for gardinoppheng 
i hjem og offentlig miljø. Skinner finnes både kappet og 
montert med diverse tilbehør.

En del tilbehør passer flere skinner, for eksempel glider. 
Derfor deles samtlige skinner inn i smal- og bredspors- 
skinner, med unntak av Glydea, Star og Premium som har 
unikt tilbehør.

Skinnene er tilpasset ulik tyngde på gardinene, som  
illustreres med vektsymbol.

lett gardin: 3 kg per 6 m skinne

tung gardin: 8 kg per 6 m skinne
middels tung gardin: 5 kg per 6 m skinne
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Panelgardin        s. 40-46 
En skinne med 2-5 spor til lette og middels 
tunge oppheng. Både panelvogner, vanlige 
glidere og glidere på snor kan brukes.

A                         s. 47-51 
En skinne til lette og middels tunge 
oppheng. A-skinnen betjenes med håndtrekk 
eller snortrekk. Monteres med vanlige 
glider, rulleglider eller glidere på snor.

Liftgardin           s. 55-60 
En skinne med borrelåsbånd til tekstil. Den 
passer til lette og middels tunge oppheng. 
Monteres med klikk-funksjon. Finnes 
med kjedetrekk og snortrekk. Leveres 
komplett ekskl. tekstil.

Glydea                 s. 69-72 
En kraftigere skinne til de tyngste 
opphengene. Betjenes med motor og touch 
motion som betyr at motoren starter 
når man trekker i gardinen. Finnes med 
rulleglidere og rulleglidere på snor.

Orion                  s. 35-39 
En stabil rund skinne for middels tunge til 
tunge gardinoppheng. Kan utstyres med 
endedekor. Orion-skinnen kan brukes 
med vanlige glidere og glidere på snor. 

Rigel                    s. 52-54
En skinne egnet til lette og middels tunge 
gardinoppheng. Monteres innfrest i tak.  
Rigel-skinnen kan monteres med vanlige 
glidere, rulleglidere og glidere på snor.

Star s. 61-64 
En motorisert skinne til de tyngre gardinene. Styres med  
PowerView®, som betyr at du enkelt kan betjene dine 
gardiner via app eller fjernkontroll.
Finnes med glidere og glidere på snor.

Premium  s. 65-68
En dekorativ motorisert skinne i matt stål eller matt  
svart som styres med PowerView®. Dette betyr at  
du kan manøvrere din gardinstang via app eller 
fjernkontroll. Finnes med glidere eller glidere på snor.




