PANELGARDINER
PANELGARDINER
Panelgardiner passar utmärkt till större
fönsterpartier som går från golv till tak. De
fungerar ofta både som solskydd och
gardiner, därför blir de en del av inredningen. Det går att parkera upptill 5st
paneler bakom varandra när man vill dra
dem ifrån fönsterpartiet. Det finns vävar i
många olika färger, mönster och strukturer
som man kan kombinera. Med fördel väljer
man olika vävar som matchar varandra.
Finns även tillval så som lister i trä och
metall.
KONSTRUKTION
Bredden på panelerna beställer man
efter önskemål. Skenan och vagnarna är
i vitlackerad aluminium. Vagnarna och
bottentyngderna tillverkas efter vävens
mått. Skenan som vagnarna löper i kan
man få från 2 spår upptill 5 spår.
Skenan är 1,5 cm hög och kan tak eller
väggmonteras.

Panelgardiner både som solskydd och gardiner
kombinerade i matchande färgsättningar

SKENA
2, 3, 4, eller 5-spårig
Bredd över 600 cm skarvas.
PANELER
Maxbredd 120 cm Maxhöjd 300 cm
Maxhöjden är rekommenderade mått
MANÖVRERING
Antingen flyttar man varje panellängd
för sig eller så kan man sammankoppla
dem. Oavsett vilket val man gör finns
det möjlighet att koppla på dragstavar
om man inte vill dra i väven.

Vagnarna löper i spår och i änden på
skenan finns ett stopp

VÄVAR
Merparten av vävarna i kollektionen är
transparanta och semitransparanta.
Dessa vävar finns i ett flertal olika färger
och strukturer. Mängden ljus som de
släpper igenom varierar beroende på färg,
struktur och vävens täthet.
Det finns även ljustäta vävar som har en
beläggning på basidan av tyget. Beläggningarna varierar både i täthet och färg.
En mörk beläggning reflekterar mindre ljus
och ger ett mörkare rum.
Screenvävar är en typ av väv som dämpar
solens skarpa strålar och skyddar inredningen mot solblekning men ändå bevarar
utsikten. Denna väv gör att ljusa soliga
dagar ser man tydligt ut trots att panelerna är fördragna och omvänt när det blir
mörkt. Väven finns i både ljusare och
mörkare färger och i olika täthet som gör
att mängden solljus som går genom väven
varierar.
Paneler kan förses med trälister i olika träslag

MATERIAL
Vilket material väven har varierar och de
lämpar sig för olika miljöer och funktioner. En
väv som innehåller bomull passar inte i fuktiga
rum eller miljöer med stor temperaturskillnad
t.ex inglasade balkonger och ej vinterbonade
uterum. Där bör man välja en väv med ett
material som inte påverkas av temperaturen.
Polyesterväven passar i alla miljöer och klarar
temperaturskillnader.
Trevira är av polyesterfiber och en kombiantion
av fiber och garn som är behandlat före
vävning. Dessa vävar är flamsäkra.
Panelgardin som rumsavdelare
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