
Uppsättning av takbeslag Montering av lameller
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Ställ in uppsättningsbeslagets avstånd till vägg/karm  
och spänn fast.

Märk ut var uppsättningsbeslagen skall sitta. Minsta av-
ståndet mellan glas och markering: lamellbredd/av-
stånd: 63mm/45mm, 89mm/58mm, 127mm/75mm.

 Borra ev efter markeringen. Borrstorlek 2,5 mm.

Överlisten sätts in i uppsättningsbeslagen. Med kulkedjan 
är överlisten färdigmonterad. Till överlist med vridstav hakas 
vridstav i ögla, varefter överlisten är monterad.

Montera kedjan först på sidan in mot fönstret, 
genom att pressa kedjans krage ner i vikter-
nas öglor. Därefter monteras den andra 
kedjan och lamellgardinen är färdig- mon-
terad.
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Skruva fast uppsättningsbeslagen samtidigt som avståndet 
till fönstret kontrolleras.
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Skjut in vikterna i lamellens fåll.

Vrid hållarens öppning 90° mot skenan, dvs 
lamellerna är i öppet läge.Pressa fast lamel-
lerna i hållaren i överlisten.
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Uppsättning av väggbeslag
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Lamellgardiner är lätta att sätta upp. 
Du har användning för tumstock eller linjal, 
blyertspenna, borr och en stjärnskruvmejsel.  

Prova först var lamellgardinen ska sitta. Mät ut 
var beslagen skall placeras. Alla medföljande 
beslag skall användas. De yttersta beslagen 
sätts fast ca 5 cm från överlistens ändar.

Montera uppsättningsbeslagen i väggbeslagen.

Märk ut väggbeslagens placering.

Borra ev efter markeringen. Borrstorlek 2,5 mm.

Montera väggbeslagen.

Överlisten sätts in i uppsättningsbeslagen.

Med kulkedjan är överlisten färdigmonterad. Till överlist 
med vridstav, ska vridstav endast hakas i ögla. Överlisten 
är färdigmonterad. 
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Montera galgen i lamellen med det mitter-
sta hålets smalaste del uppåt
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Lamellgardiner 30/40
med kedja eller vridstång

Garanti
På  lamellgardiner ges 1 års garanti mot fabrikations- 
och materialfel, som har uppstått vid normal använd-
ning av lamellgardinerna.

Garantin omfattar inte:

- Fel, skada eller slitage som följd av avkortning,  
på bredden eller höjden, efter köpet.

- Fel som uppstått till följd av felanvändning eller våld.
- Fel som uppstått till följd av tvättning.
 
Garantin träder i kraft från köptillfället och skall kunna 
dokumenteras med kassakvitto eller skrivet kvitto.

Gardinen är konstruerad till att monteras in i det angivna 
måttet. Det är viktig att den monteras med det antalet 
distanser som medsändes vid leverans.

Montering av lamellgardin sned överlist.

Enkel information 
Lamellerna kan ställas in 
steglöst, ljuset kan dämpas 
så mycket som är önskvärt.

  

Lamellerna kan dras med hjälp av kedjan eller 
vridstaven om den lösningen är vald.

Under tvättprocessen samt vid hantering skall man 
undvika att vika eller skruva lamellerna, då de kan 
ta skada. Detta betyder att centrifugering och tork-
tumling inte ska användas. Kemtvätt eller klorblek-
ning bör ej heller användas. Vid tvätt kan krympning 
av lamellen förekomma.

Tvättråd för lamellgardiner

Följande procedur bör följas vid rengöring av tyglameller.
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Lamellerna rullas för-
siktigt (separata) och 
läggs i blöt, i max 30 
grader varmt vatten med 
en passande mängd 
flytande handtvättme-
del. Under blötläggning-
en om röres lamellerna 
lätt för att få bort allt 
smuts.

Lamellerna sköljs i rent 
kallt vatten – max 30 
grader varmt. 

MYCKET VIKTIGT! 
Vatten varmare är 30 
grader kan lösa upp 
impregneringen.

Lamellerna hängtorkas, 
bäst på överlisten.

Ev strykning av 
lamellerna görs 
med ångstrykjärn 
på medelvärme.
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OBS!
Tvättrådet i denna brochyr gäller 

endast Trevira kvaliteter. 
Ej polyester och glasfiber!


