
Fakta
Produkt
Passar till följande fönsterprodukter: Utåtgående trä- och trä/
aluminiumfönster i 2- eller 3-glasutförande. Inåtgående trä/alumi-
niumfönster i 2+1- eller 3-glasutförande.

Mått
Vi levererar bredder upp till 3000 mm. Standardhöjd på rullgar-
dinsväv är 1800 mm, vid större mått skarvas väven.
Standard underkantshängd väv. Överkantshängd mot tillägg.

Rullgardiner
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Storleksguide (standard)

Betjäning
Fjäderbelastad rullgardin med centrerad draglina.

Tillbehör
Elitfönster erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till 
dina fönster och altandörrar. Sortimentet innehåller bl a 
kompletta satser med tillbehör för certifierad infästning 
i vägg. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, la-
mellgardiner, rullgardiner, myggnät, beslagspaket m m.

Bildernas tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Standardfärger

Mörkläggande väv finns mot tillägg
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Rullgardiner

Rullgardin Standard
• Enkel att montera.
• Möjlighet att efterjustera i sidled.
• För montage i nisch eller på vägg.

Rullgardin med kassett
• Enkel att montera.
• Möjlighet att efterjustera i sidled.
• Endast montage på vägg (ej i nisch).
• Kassetten levereras vit (RAL 9016).

Nisch 
Ange mått enl skiss nedan. För montage i nisch  
rekommenderas ett djup i smygen på minst 50 mm.  
Då spotlights är monterat i nischen ska montage utföras  
med vägggfästen, se Rullgardin Vägg.

Vägg 
Ange mått enl skiss nedan.

Vävmått

Färdigmått = karmyttermått - 50 mm

Nischmått

Vävmått

Färdigmått = karmyttermått

Måttförklaring
Rullgardiner beställs efter kundens önskade mått.
Välj mellan montage i nisch eller på vägg.  
För måttagning, se nedan.
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Beställningsinstruktion

Skissa här!

Storlek

Mått Bredd: mm  Höjd: mm

Vävkulör

Montage

Mörkläggande väv

VäggVägg Nisch

Nischbredd

N
is
ch

hö
jd

Standard Kassett

Vid flera fönster i bredd med heltäckande rullgardin skall  
exaktmått för bredd och höjd anges. 
Uppge även om det skall vara vägg- eller nischmontage.

Tänk på!
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