
Roller Blinds
30 till 80 mm rördiameter 



Standard

Sydd eller svetsad fåll 
(beroende på textilkvalitet) 
Fållkäpp i aluminium

Fasoneringar / Nedre avslut (för alla typer)

Fasonering 30 
Synlig rundstav 
15mm diameter 
Vit- eller alufärgad

Läderstropp
Svart eller naturfärgad 
Längd ca. 80mm

P-lina (dragsnöre) 
Snöret matchar väven 
Längd enligt önskemål 
Träkula 25mm diameter

Fasoneringar / Nedre avslut (endast för fjäderrullgardin)

Dragband i väv
Samma väv som rullgardin 
Längd enligt önskemål 
Ring vit, krom eller mässing

Mekanism i vit, ljusgrå, mörkgrå, svart 
eller beige plast. Ändlös kedja i vit, 
beige, ljusgrå eller svart plast med 
draglängd 500, 750, 1000, 1250, 
1500, 1750 & 2000 mm. Övriga 
längder med kedjeskarv. Metallkedja 
mot tilläggskostnad.

Barnsäker kedjesträckare i plast för 
väggmontage mot tilläggskostnad.

Universalbeslag
Finns till typerna S, M och L
(OBS! Inte i kombination med fjäder) 
Beslagens färg & mått på sid. 4

Monteringsprofil
Finns till typerna S och M 
Universalbeslag till vägg & tak 
Mer information på sidan 3

Kassett
Finns till typerna S, M och L 
Universalbeslag till vägg & tak 
Mer information på sidan 3

Fasonering 40 
25mm bred alulist 
Alu eloxerad, borstad 
eller svart & borstad

15mm 25mm

Fasonering 20 
50mm trälamell 
Se handkollektion

50 mm

2: Utföranden
Typ av infästning

Underrullad 
Erbjuds till alla typer

Överrullad
Erbjuds till alla typer 
förutom kassett

Rullriktning Utföranden med kulkedja

5 lamellfärger i Basswood- 
handkollektionen M03 är 
märkta ”FIT” på etiketten. 
Det betyder att beslag med 
täckkåpor i plast som 
matchar trälamellen finns.

Fasonering 20



Kopplade rullgardiner 

18
mm

18
mm

18
mm

Detalj  skarvbeslag 

2 rullgardiner sammankopplade med synkront drag
till vänster eller höger
Till kulkedja Typ M+L, rördiameter 40 - 80 mm 
Typ M med universalbeslag eller kassett
Typ L endast med universalbeslag

Detta utförande är även möjligt med motor

2 rullgardiner sammankopplade med separata drag,
ett drag till vänster och ett till höger
Till kulkedja Typ M+L, rördiameter 40 - 80 mm 
Typ M med universalbeslag eller kassett
Typ L endast med universalbeslag

B

H

3: Tillbehör 
Monteringsprofil Kassett

B

Monteringsprofil vit eller alu 
Till Typ S: B 44 x H 56 mm 
Till Typ M: B 61 x H 78 mm

H

Kassett vit eller alu
Till Typ S: B 71 x H 73 mm 
Till Typ M: B 90 x H 90 mm 
Till Typ L: B 121 x H 120 mm

Motorisering 

QR

Här visad i utförande med universalbeslag

Rullgardin med batterimotor 12V 

med inbyggd radiomottagare 
Till typ S, rördiamater 30 mm 
Kan kombineras med universalbeslag, 
monteringsprofil eller kassett
Motorn sitter till höger eller vänster i röret
Laddare med micro USB-stickkontakt på 
motorsidan, 3 meter laddningskabel och 
vanlig stickkonktakt finns som tillbehör

Här visad i utförande med monteringsprofil

Rullgardin med elektrisk motor 230V 
med eller utan inbyggd radiomottagare 
Till Typ M+L, rördiameter 40 - 80 mm 
Kan kombineras med universalbeslag, 
monteringsprofil eller kassett
Motorn sitter till höger eller vänster i röret 
3 meter strömkabel för fast installation ingår 
Ingen transformator behövs

15

Fjärrkontroll
15 kanaler 
För motor 12 & 230V 
med radiomottagare. 
Kan också levereras 
med trådlös 1-kanals 
väggbrytare

Obs! Skarvbeslagets 
kåpa finns endast i plast
(se färgerna på sidan 4)



Montering i tak eller på vägg Montering i nisch

Mät avståndet från taket eller 
från en punkt på väggen ner till 
produktens önskade nederkant. 
Ange detta som systemhöjd. 
Alla rullgardiner levereras med 
en viss rullmån utöver 
systemhöjden. 

Mät önskad bredd på väggen 
eller i taket och ange som 
systembredd. Vi 
rekommenderar ett avdrag på 
5mm om rullgardinen ska gå 
från vägg till vägg.

Ta stumma mått inne i 
nischen och dra av 5mm på 
bredden för systembredd. Vi 
rekommenderar att 
systemhöjden beställs 
identisk med nischens 
stumma höjd. 

4: Mått och montering
Alla mått i mm

B

A

C

8

Sidovy Front

8

Plastmekanism med beslag i aluminium i vit, beige, 

ljusgrå, mörkgrå eller svart. 3 storlekar på beslagen 
(Small, Medium, Large) med 8 olika typer av kåpor 
enligt uppställningen längre ner på sidan.

Rör Beslagens 
dimensioner        mm

(S) 

30

(M)

40-50

(L) 

60-80

A  (Höjd) 56 78 108

B  (Bredd) 43 62 86

C  (”Djup") 22 29 44

Plastkåpor (Standard) 
  Vit    Beige      Ljusgrå  Mörkgrå     Svart 

 Metallkåpor (mot tilläggskostnad)

   Alu vit    Rostfritt     Alu grå

Täckkåpa för
monteringsskruv

Lackat aluminiumbeslag

Täckkåpa för 
beslagets sida


