Lamellgardiner
Produktinformation
Material
Skena: Vitlackerad aluminium
Löparm: Slitstark plast
Kedja: Plast
Nedre tyngd: Plast
Lina: Polyester

Manövrering
Manuell

Montering
Vägg, tak.

Mått
Max bredd: 5 m
Max höjd: 5m

Monteringsanvisnig
Se baksidan.

OPMs lamellgardin reglerar i första hand insyn och ljus men lamellgardinen har också
många andra användningsområden såsom solskydd, rumsavdelning avskärmning i skyltfönster, inglasade balkonger, mörkläggning och som ersättning av gardiner.
OPMs lamellgardin används som inredning i hemmet, på kontoret, i skolor och samlingssalar.
Om färgen eller strukturen på lamellen inte längre stämmer överens med inredningen
eller omgivningen, kan lamellerna enkelt bytas ut och anpassas till ny färgställning och
inredning.
OPMs lamellgardin manövreras manuellt.

Beskrivning
• OPMs lamellgardin består av en vit lackerad aluminiumskena
med självjusterande löpvagnar med löphjul på bägge sidor,
slirkoppling och stabiliseringsarm.
• Textillamellerna hänger lodrätt tack vare de nedre tyngderna
som sinsemellan är sammankopplade med en kedja av plast.
• Lamellerna kan vinklas 180° i valfritt öppningsläge.
• Lamellen kan fås som hel gardin eller som delad med öppning
i mitten.
• Vertikalskenan monteras i tak eller på vägg.
1. Montera vägg- eller takfäste

Beställningsbredd
Max skenlängd: 5 m.
Mått lamellgardin: Från vägg till vägg samt drag av 1 cm på
totalt breddmått.

Beställningshöjd
Höjd: Max 5 m.
Mått tages från skenans överkant till lamellens nederkant.

Rek. mått nederkant - golv

2. Tryck på skenan.

Parkettgolv 2 cm.
Mattor med lugg: 4-5 cm.
Fönsterbräda: 1 cm.
Vid väggmontage bygger konsollen 1 cm ovanför skenan.
Väggavstånd: Lamell - vägg c:a 3cm.

Manövrering
Manuell manövrering.
Draglina för manövrering i sidled.
Kulkedja för vinkling av lamellen.
Linorna kan placeras valfritt till höger eller vänster.
Standard är att båda reglagen sitter på samma sida.

Takfäste

3. Häng upp lamellerna

Väggfäste
4. Tryck på kedjan

A. Placering lamell
båda sidor
Återförsäljare:

B. Placering lamell
vänster

C. Placering lamell
höger

D. Placering lamell
mitten

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Öppningsalternativ

