Lindhs Rullgardiner
Lindhs erbjuder ett stort urval av rullgardiner, både när det gäller väv och funktion.
Kollektionen gör det enkelt att uppfylla behovet av solskydd avseende ljus och värme
reducering. Det är också enkelt att matcha övrig inredning. Stor vikt på har lagts på
Teknikvävar med tanke på samhällets medvetenhet om energibesparing. Samtliga
vävar är miljögodkända och många är flamskyddade.
I systemet ingår sidodrag, universalbeslag, täckbrickor och invändig bottenlist och
säker-hetsclips för kulkedja, nedhäng 160 cm, som standard. Fjädermekanism anges
vid beställning - inget pristillägg. Standardhöjd är175 cm. Vid specialhöjd upp till 280
cm skarvas väven. Standard är underrullad gardin. Önskas överrullad anges det vid
beställning.
Vi erbjuder olika avslutningsmöjligheter, rullgardiner monterade i kassett eller
monteringsprofil.

.

Greppgardin för fjäderstyrda
rullgardiner finns med fyra
olika bottenlister vit, svart,
mattkrom och antikmässing

Avslut med lamell i björk
eller ek finns.

Det finns rullgardin utan
spärrfunktion och med
linstyrning, lämpligt som
insynsskydd på dörr eller i
fönster.

A = Totalmått, inkluderat hållare.
B= Rörmått, kapmått på röret. OBS! mekanism och hållare tillkommer.
C = Vävmått, vävens skurna bredd OBS! mått på rör och hållare
tillkommer.
D = Nischmått, stumt mått invändigt i fönsternisch alt. Karmyttermått.
OBS! vid stumt nischmått rekommenderar vi ett avdrag på 3mm för enklare
montage.
Funktionshöjd = Den höjden gardinen skall täcka.
OBS! Vi ansvarar för att det finns spärrvarv på röret.
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Lindhs Rullgardiner
För kassettmontering finns två storlekar på kassetter beroende på format och
dimension av rör. Modell 80 är för vårt 30mm rör medan Modell 120 klarar alla
dimensioner 30, 38 och 56mm rör. Det finns även en monteringslist vilket förenklar
montering.

Modell 80

Modell 120

Monteringsprofil

Lindhs har valt att endast använda rör av aluminium med hänsyn till funktion.
Rör av aluminium får en jämnare rotation vid drift. Godstjockleken varierar beroende på
dimension men är minst 1,2mm.
Lindhs standard dimensioner är:
30mm
upp till bredd 200cm
38mm
upp till bredd 280cm
56mm
upp till bredd 340cm
På www.lindhs.com finns uppgifter om modellnummer på rullgardinerna.
Mot tillägg kan vi erbjuda olika alternativ av motordrift och styrningsalternativ.
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