Teknisk informasjon – Lamellgardiner

Mål
Min bredde
Maks bredde
Min høyde
Maks høyde - Anbefalt
Maks høyde - Total
Maks areal
•
•
•
•
•

Snorbetjening
/kulekjede
50cm

Betjeningsstang
400cm

690cm
50cm
400cm
480cm

8m2

Alternativer for styring
Betjeningsstang
Kulekjede
Elektrisk styring

Ja
Ja
Ja

14 m2

Skinne i lakkert aluminium
Leveres i flere konstruksjons- og tekstilfarger
Svært enkel og rask montering
Innsveisede lodd inkludert
Leveringstid fra 2 uker
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Oppmåling og konstruksjonsmål
Lystette rullegardiner bestilles på følgende mål:
•
•

•

•

Bredden er total systembredde. Dette vil si skinnens totale lengde. Produsent trekker
automatisk 10mm fra den oppgitte bredden.
Høyden er total målt systemhøyde. Dette vil si fra toppen av skinnen og ned til gulv (eller annen
flate lamellene henger over). Anbefalt klaring på 15mm vil automatisk bli trukket fra den
oppgitte høyden.
Lengde på snorbetjening/kulekjede (dersom produktet er bestilt med dette) må oppgis for rett
lengde iht. barnesikkerhet. Les mer om dette i eget dokument som du finner her:
https://www.solskjerming-as.no/kjopshjelp/produkt-informasjon
Hvis du ikke ønsker fratrekk i bredde og høyde må dette spesifiseres i kommentarfeltet ved
bestilling.
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Lameller og pakkbredde:
Hvor stor plass lamellene vil oppta når de står
sammenpakket avhenger av systemets bredde.
Tabellen nedenfor viser hvilken pakkbredde man
kan forvente ved ulike systembredder. Det kan
være lurt å ta hensyn til dette når man velger
bredde dersom man ikke ønsker at lamellene skal
blokkere vindu når de er sammenpakket (gitt at
dette er mulig for monteringssituasjonen).

Systembredde i cm
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Lamellgardinen kan monteres på flere ulike måter,
som illustrert nedenfor. Det er viktig at skinnen
monteres slik at lamellene henger fritt. Lamellene i
seg selv er 8,9cm brede. Generelt betyr dette at
skinnens senter bør monteres minimum 5cm ut fra
karm/foring/vindu for å gi lamellene tilstrekkelig
klaring.
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Braketter:
Skinnen festes med braketter. Disse monteres
først (enten vegg- eller takbrakett), etterfulgt av
at skinnen klipses på brakettene.

Takbrakett:

Veggbrakett:

Viktig å vite om innvendig solskjerming:
I enkelte tilfeller kan det oppstå sprekkdannelser i glass/vindu ved bruk av innvendige
solskjermingsprodukter. Dette som følge av spenninger i glasset som oppstår ved temperaturforskjeller.
Dette gjelder særlig der deler av glasset er dekket til, mens deler står udekket. Ved sterk sol/varme og
særlig med tekstiler som slipper gjennom lite lys, vil glasset der det er dekket varmes kraftig opp,
samtidig som den delen som er udekket vil ha en annen temperatur. Spenningsforskjellen som da
oppstår kan i enkelte tilfeller føre til sprekk i glasset. Dette skyldes som regel at glasset allerede har en
synlig eller ikke synlig skade. Solskjerming AS anbefaler derfor sine kunder om å kontrollere med
leverandør av glass/vindu dersom han/hun er usikker på om glasset vil tåle de temperaturforskjeller som
vil oppstå mellom glass og solskjermingsprodukt. Solskjerming AS er ikke ansvarlig for slike
sprekkdannelser og gir ikke reklamasjonsrett for skader som oppstår slik beskrevet i dette dokument.
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