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TEKNISK INFORMATION FABER LAMELGARDINER
OPMÅLING & BESTILLING
Du kan bestille Faber lamelgardiner på både murmål / karmmål og på færdigmål. Angiv
tydeligt på din bestilling, hvilket mål du benytter.
MURMÅL / KARMMÅL

Opgiver du murmål / karmmål ved bestilling, beregner Faber det nødvendige fradrag
Færdig bredde = murmål / karmmål -10 mm
Færdig højde til karm = murmål / karmmål -10 mm (anbefales)
Færdig højde til gulv = murmål / karmmål -20 mm (anbefales)

H
H2

B

10- 30 MM

10- 30 MM

MURMÅL / KARMMÅL

FÆRDIGMÅL
MURMÅL – FRADRAG

Benytter du murmål / karmmål, når du skal måle op til Faber lamelgardiner, anbefaler vi,
at du måler vinduets bredde og højde tre steder.
Mål først vinduets bredde foroven, dernæst bredden i midt og til sidst bredden i bunden
af vinduet. Mål derefter vinduets højde til venstre, i midten og til højre. De mål, du skal
bruge til bestilling, er altid det smalleste i bredden og det laveste i højden – så er du sikker på, at lamelgardinet kan køre frem og tilbage i vinduesrammen.
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Opmåling til specialmodeller – angiv murmål / karmmål ved bestilling
Ved opmåling til Faber lamelgardiner i vinduer med skrå karm og andre specialvinduer
tages målene præcis, hvor produktet skal placeres. De stramme mål for B-H-H2, (se tegning) angives på ordreformularen som ”murmål”. Faber beregner nødvendigt fradrag.
Medsend venligst altid målskema ved bestilling

FÆRDIGMÅL
MURMÅL – FRADRAG

1. MURMÅL / KARMMÅL

OPMÅLING TIL SPECIALMODELLER

Ved opmåling af Faber lamelgardiner med valsede skinner, kan opmålingsvejledning rekvireres
hos kundeservice.

2. FÆRDIGMÅL
Ønsker du at bestille Faber lamelgardiner på færdigmål, dvs. det mål, som selve produktet skal have, anbefaler vi følgende opmåling:
Opmål bredden, der hvor lamelgardinet skal sidde. Den bredde, du bestiller, er den bredde, som det færdige lamelgardin vil have (Faber fratrækker ikke noget fra dine mål). Mål
derefter højden, hvor lamelgardinet skal sidde. Den højde, du bestiller, er den højde, som
det færdige lamelgardin vil have (Faber fratrækker ikke noget fra dine mål).
Se ovenfor for nødvendige fradrag.
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FABER LAMELGARDIN – KOMPONENTOVERSIGT

Ved bestilling af lamelgardiner på færdigmål skal du være opmærksom på, at:
t -PGUCFTMBHGZMEFSNN MPGUTCFTMBHFUFSJLLFNFESFHOFUJQSPEVLUFUTGSEJHFIKEF
t 7FEBOWFOEFMTFBGWJOLFMUJMWHNPOUFSJOHTLBMEFSCFSFHOFTFLTUSBNNJIKEFO
(vinklen er ikke medregnet i produktets færdige højde)
I tvivlstilfælde står Fabers kundeservice til rådighed med vejledning i opmåling.

Overliste
Lamelkrog

BETJENINGSMULIGHEDER
Fabers lamelgardiner fås med et stort udvalg af betjeningsmuligheder. Nedenstående
oversigt viser hvilke betjeninger, der er mulige til de forskellige modeller.
Kuglekæde Fører- / Drejestang Monokæde Kuglekæde
/ snor
drejestang
/ snor
/ snor med
snorlås

Comfortbetjening

Lamel

Motor

Max. bredde

NN

3500 mm

NN

NN

NN

NN

Max. højde

6000 mm

2500 mm

6000 mm

6000 mm

6000 mm

6000 mm

Max. højde
63 mm lameller

2200 mm

2200 mm

2200 mm

2200 mm

2200 mm

2200 mm

t

t

t

Standard lamelgardin
Model V010 /
V011
Model V013

t
t

t

Lamelgardin med skrå overliste
.PEFM7
70

t

t

Lamelgardin med vandret buk
Model V080/
V081 / V082

t

Model V083

Bundkæde

Snorlod
Bundvægt

t
t

Lamelgardin med lodret buk
Model V090 /
V091 / V096

t

(*)

Model V092 V095

t

(*)

(*) På forspørgsel
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KUGLEKÆDE / SNOR

MONOKÆDE

Let og gnidningsfri betjening med en endeløs snor til at trække lamellerne for / fra vinduet og en kuglekæde til at dreje lamellerne.
Valgfri placering af kuglekæde / snor i højre eller venstre side (altid set indefra).
Lamelgardiner med kuglekæde / snor fås med valgfri betjeningslængde. Som standard
leveres lamelgardinet med en betjeningslængde på gardinhøjden -100 mm.
Til lamelgardiner med kuglekæde- / snorbetjening medfølger Fabers komfortbetjening
(93008150) til gardinhøjder fra 1600 mm. Komfortbetjeningen gør det nemmere at få fat i
betjeningen og blænde lamellerne til den ene eller anden side.

Simpel betjening med en enkel endeløs plastkuglekæde, som anvendes både til at trække lamellerne for / fra vinduet og til at blænde lamellerne. Koblingen er designet til at
klikke, når gardinet har nået sin yderstilling, hvilket fungerer som advarsel til brugeren
om ikke at trække yderligere i kæden. På denne måde begrænses risikoen for skader på
gardinets funktion.
Valgfri placering af kuglekæden i højre eller venstre side (altid set indefra).
Lamelgardiner med monokæde fås med valgfri betjeningslængde. Som standard leveres
lamelgardinet med en betjeningslængde på gardinhøjden -100 mm.
MOTOR

KUGLEKÆDE / SNOR MED SNORLÅS
Denne betjening anvendes til lamelgardiner med skrå overliste. Betjeningen er i princippet som almindelig kuglekæde- / snorbetjening, men låsen bevirker, at lamellerne holdes
på plads, når gardinet er trukket for.
Valgfri placering af kuglekæde / snor i højre eller venstre side (altid set indefra). Vælges
betjening i laveste side, skal denne være min. 500 mm i højden.

Til motorbetjening af et lamelgardin skal en 15V IQ motor bygges på overlisten. Motoren
forprogrammeres fra vores fabrik, således at den passer nøjagtigt til den pågældende
lamelgardinskinne. Betjeningen kan ske med kontakt eller med fjernbetjening. Ønsker du
fjernbetjening, skal der samtidig anvendes en radiomodtager. Se desuden separat afsnit
om motorbetjent solafskærmning.
Fabers kundeservice står til rådighed med yderligere råd og vejledning.

FØRER- / DREJESTANG

MIN. / MAX. DIMENSIONER

Fører- / drejestangen anvendes til at trække lamellerne for / fra vinduet samt til at dreje
lamellerne.
Valgfri placering af fører- / drejestang i højre eller venstre side (altid set indefra).
Lamelgardiner med fører- / drejestang fås med valgfri betjeningslængde på 350, 500,
       NN

Nedenstående min. / max. dimensioner er gældende for lamelgardiner med henholdsvis
NN NNPHNNMBNFMMFS
63 mm
Snor / kuglekæde

DREJESTANG / SNOR
Let og enkel betjening med en endeløs snor til at trække lamellerne for / fra vinduet og
en drejestang til at dreje lamellerne.
Valgfri placering af drejestang / snor i højre eller venstre side (altid set indefra).
Som standard leveres lamelgardinet med en drejestang på 500 mm og en snorlængde
på lamelhøjden -100 mm. Lamelgardinet fås også med valgfri betjeningslængde, hvor
TOPSMOHEFOUJMQBTTFTESFKFTUBOHFO PHGÌTJMOHEFSOF      
   NN
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Fører- / drejestang

Snor / drejestang

Monokæde

Motor

Min. bredde

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

385 mm

Max. bredde

NN

3500 mm

NN

NN

NN

Min. højde

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

Max. højde

2200 mm

2200 mm

2200 mm

2200 mm

2200 mm

2

Max. areal

35 m

Max. vægt

20 kg

2

 N

35 m

2

2

22,5 m

35 m2

6 kg

20 kg

10 kg

20 kg
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PARKERINGSMULIGHEDER

89 mm
Snor /
kuglekæde

Fører- / drejestang

Snor /
drejestang

Monokæde

Motor

Min. bredde

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

385 mm

Max. bredde

NN

3500 mm

NN

NN

NN

Min. højde

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

Max. højde

6000 mm

2500 mm

6000 mm

6000 mm

6000 mm

Max. areal

35 m2

 N2

35 m2

22,5 m2

35 m2

Max. vægt

20 kg

6 kg

20 kg

10 kg

20 kg

Snor /
kuglekæde

Fører- / drejestang

Monokæde

Motor

Fabers lamelgardiner giver mulighed for valgfri parkering i henhold til nedenstående
oversigt:

NN
Snor /
drejestang

Min. bredde

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

385 mm

Max. bredde

NN

3500 mm

NN

NN

NN

Min. højde

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

Max. højde

6000 mm

2500 mm

6000 mm

6000 mm

6000 mm

Max. areal

35 m2

 N2

35 m2

22,5 m2

35 m2

Max. vægt

20 kg

6 kg

20 kg

10 kg

20 kg

Parkering og betjening i samme side

Parkering i modsatte side af betjening

Parkering delt på midten,
betjening i venstre el. højre side

Parkering samlet på midten,
betjening i venstre el. højre side

Ved højder over 1600 mm kan der forekomme en mindre vridning på 63 mm lameller.
7FEIKEFSPWFSNNLBOEFSGPSFLPNNFFONJOESFWSJEOJOHQÌCÌEFPHNN
lameller.
Min. højden på lameller ved skrå lamelgardiner er 90 mm.
PRODUKTIONSTOLERANCER
For Faber lamelgardiner er produktionstolerancen

bredde = + / - 2 mm
højde = + / - 5 mm

Ved lamelgardiner med skrå overliste, lodret valset overliste og lodret buk sker parkering
altid på højeste punkt.
Ved lamelgardiner med to højder (model V011) sker parkering altid i højeste side.

5
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PAKKEBREDDER

OVERLAP

For parkerede lameller i udgangspositionen skal regnes med følgende bredder (vejledende):
Benytter du dig af det ﬂeksible endestop i Fabers lamelgardiner, kan pakkebredden reEVDFSFTNFENNGPSNNMBNFMMFS NNGPSNNMBNFMMFSPHNNGPSNN
lameller.

Fabers lamelgardiner kan leveres med overlap modsat betjeningssiden. På denne måde,
undgår du en lysspalte i store vinduespartier, hvor to lamelgardiner monteres ved siden
af hinanden, og du får dermed et ﬂot helhedsindtryk.

Lamelpakke samlet i en side:
Pakkebredde, når betjening og pakke er i
samme side
Lamelbredde

63 mm

89 mm

Gardinbredde

mm

mm

mm

1000



156

1500



2000

355

2500

-4-".&-("3%*/4,*//&7"3&/3

Lamelpakke delt på midten:
Pakkebredde i betjeningsside

NN Lamelbredde

Det er muligt at bestille løs lamelgardinskinne med valgfri betjening – se under afsnittet
”Betjeningsmuligheder”.
Ved bestilling af løs lamelgardinskinne angives på bestillingsformularen under ”BemærkOJOHFSw BUEFUESFKFSTJHPNFOMTMBNFMHBSEJOTLJOOFoWBSFOVNNFS

63 mm

89 mm

NN

Gardinbredde

mm

mm

mm



1000



105







1500

151

130



266



2000



156







251

2500

236

181

158

3000



368



3000





183

3500

593



328

3500

313



200







362



355

266







530





398

292



5000

831

581



5000





251

5500

916





5500







6000

993

691

515

6000



368



-".&-450'*.&5&3.¯-7"3&/3

6500







6500

599



311



802

591



593



328

%FUFSNVMJHUBUCFTUJMMFMBNFMTUPGJNFUFSNÌM5JMCFTUJMMJOHBGEFUUFBOWFOEFTOS



LØSE LAMELLER
Det er muligt at bestille løse lameller til eksisterende lamelgardinskinne.
Lamellerne leveres med lomme til bundvægt og med lamelophæng isat foroven. Bundvægte og bundkæde kan leveres med mod et pristillæg.
Ved bestilling angives højden. Husk at angive om du opgiver stofmål eller gardinmål.
Løse lameller kan leveres i højder op til 6000 mm. For 63 mm lameller er max. højden dog
2200 mm.

DECOR
Fabers lamelgardiner leveres også med blandede lamelfarver uden pristillæg. Prisgruppen på det antal lameller, der er ﬂest af i det færdige gardin, bestemmer prisen på gardinet. Hvis antallet er den samme, bestemmer den dyreste prisgruppe. Ved bestilling skal
overlistens farve altid angives.
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KOMPONENTFARVER
Fabers lamelgardiner er farvekoordinerede således, at komponenterne harmonerer bedst
muligt med lamellernes farve og struktur. Det er som altid muligt at bestille komponenter
i de Faber farver, kunden ønsker.
0WFSMJTUF FOEFLBQQFS CFUKFOJOHTTOPS TOPSMPEPHCFUKFOJOHTLEFGÌTJGMHFOEFGBSWFS
hvid, alu / grå, brun eller sort.
Metalkuglekæden fås udelukkende i blankt, forniklet stål.
Førerstangen fås udelukkende i hvid. Bundvægt og bundkæde fås i farverne hvid og sort.
Til 63 mm lameller dog kun i hvid. Clipsen til fastholdelse af kæde er altid hvid.
Bundkæde fås i metal mod merpris. Dog ikke muligt til 63 mm lameller.
T5

OPSÆTNINGSBESLAG OG -VINKLER

FLEKSIBELT ENDESTOP

Beslag for loftmontering
Faber lamelgardiner leveres som standard med loftbeslag.
Overlisten til Fabers lamelgardinsystem er forsynet med et spor for montering i loft med klikbeslag på en sådan måde, at beslaget ikke er synligt på forsiden, når produktet er monteret.
#FTMBHFUGZMEFSNNJIKEFOPHFSJLLFNFESFHOFUJQSPEVLUFUTGSEJHFNÌM4FJMMVTUSBtion herunder:

Fabers lamelgardiner er forsynet med et ﬂeksibelt endestop, som muliggør meget lille
afstand fra endedæksel til første lamel ved parkering af lamellerne og dermed en mindre
pakkebredde for lamellerne.
Hvis du ønsker større afstand til første lamel, kan dette opnås ved at vende den lille pal
som sidder ved den første lamel i parkeringssiden. Dette gøres lettest ved hjælp af en
skruetrækker eller lignende.

Vinkel for vægmontering
Faber tilbyder mod et pristillæg 3 forskellige vinkler til vægmontering med varierende
afstand til væg.
Ønskes vægmontering, skal der ved bestilling oplyses, hvilke vinkler der ønskes medsendt.
7FEBOWFOEFMTFBGWJOLMFSTLBMEFSCFSFHOFTFLTUSBNNJIKEFO7JOLMFOFSJLLFNFEregnet i produktets færdige højde. Se illustration herunder:

UDSKIFTNING AF LAMELKROG
I tilfælde af, at en lamelkrog knækker eller på anden vis bliver defekt, kan denne let udskiftes ved hjælp af en lille tang nr. 95559000, som kan bestilles via Fabers kundeservice.
Denne udskiftning bør kun foretages af en fagmand.
AUTOMATISK LAMELINDSTILLING
Hvis enkelte lameller på grund af en ydre påvirkning vender modsat andre, kan de let
ensrettes igen ved at dreje gardinet helt i den ene retning til det klikker.
FLYTNING AF LAMELLER FOR VINDUESPUDSNING

ANBEFALET ANTAL BESLAG
Faber anbefaler følgende antal beslag
til opsætning af lamelgardiner:
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Gardinbredde, mm
1000 - 1500


3901 - 5100
5101 - 6300


Antal beslag
2
3

5
6


Der sidder en lille udløsningskrog i parkeringssiden af sporet imellem endedækslet og
den første lamel, som kan skubbes en anelse op, hvorefter det er muligt at ﬂytte lamellerne væk fra siden.
Efter endt vinduespudsning trækkes lamellerne tilbage på plads ved hjælp af betjeningen.
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SPECIALMODELLER

Model V011 – lamelgardin med to højder

Bukkede / valsede lamelgardinskinner
Fabers lamelgardinsystem tilbyder bukkede og valsede lamelgardinskinner i mange former. Ved bestilling af valsede og bukkede lamelgardinskinner skal du være opmærksom
på følgende begrænsninger:
.JOSBEJVT
 
 
 
 

NNNN
 NNNN
 NNNN
 


.BYWJOLFM





7 ¡
7 ¡
7¡
7 ¡
7 ¡

.BYCSFEEF NN
Max. højde:
2200 mm ved 63 mm
6000 ved 89 mm og

NNMBNFMMFS
Max. areal:
35 m²
Betjeningstype: snor / kæde, snor / drejestang, monokæde, førerstang, motor (pristillæg)
Parkeringsside: altid i højeste side
Bestillingsmål: bredde 1 x højde 1 og bredde 2 x højde 2 (færdige mål – se måltagning)
Prisberegning: samlet bredde x højeste højde

MODELINFORMATION
Alle pristillæg for modeller er vejl. udsalgspriser inkl. moms.
Model V010
.BYCSFEEF NN
Max. højde:
2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og

NNMBNFMMFS
Max. areal:
35 m²
Betjeningstype: snor / kæde, snor / drejestang, monokæde, førerstang, motor (pristillæg)
Parkeringsside: højre, venstre, samlet på midten, delt
på midten
Bestillingsmål: bredde x højde
(færdige mål – se måltagning)
Prisberegning: bredde x højde
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Model V013 – 2 lamelgardiner på fælles overliste
.BYCSFEEF NN
Max. højde:
2200 mm ved 63 mm
6000 ved 89 mm og

NNMBNFMMFS
Max. areal:
35 m²
Betjeningstype: snor / kæde
Parkeringsside: højre, venstre, samlet på midten, delt
på midten (angives pr. lamelgardin)
Bestillingsmål: bredde 1 x højde 1 og bredde 2 x højde 2 (færdige mål – se måltagning)
Prisberegning: Samlet bredde x højeste højde

5

.PEFM7MBWWFOTUSFTJEFoMBNFMHBSEJONFETLSÌPWFSMJTUF
.PEFM7MBWIKSFTJEFoMBNFMHBSEJONFETLSÌPWFSMJTUF
.BYCSFEEF NN PWFSMJTUFMOHEF
Max. højde:
2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og

NNMBNFMMFS
.BYWJOLFM ¡
Max. vægt:
6-20 kg, afhænger af størrelse, dessin og vinkel
Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
Parkeringsside: højeste side
#FUKFOJOHTTJEF WMHFTMBWFTUFTJEF TLBMEFOOFWSFNJO
mm i højden
Bestillingsmål: oplys alle ﬁre stramme murmål (stramme mål
– se måltagning)
Prisberegning: vinduesbredde x største højde + pristillæg

Model V080 – lamelgardin med vandret, valset overliste
Max. bredde:
Max. højde:


5600 mm (overliste før valsning)
2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
NNMBNFMMFS

Min. bukkeradius: 63 mm lamel = 550 mm, 89 mm lamel = 650
NN NNMBNFMNN
Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
BEMÆRK! Fåes ikke med stålkæde
Parkeringsside: højre, venstre, samlet på midten, delt på midten
Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af radius samt
bredde x højde
Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x højde +
pristillæg
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Model V081 – lamelgardin til karnap med et vandret buk
Max. bredde:
Max. højde:


5600 mm (overliste før valsning)
2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
NNMBNFMMFS

Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
Parkeringsside: højre, venstre, samlet på midten, delt
på midten
Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af grader på vinkel samt bredder x højde
Prisberegning: samlet bredde på bukket overliste x
højde + pristillæg
Samme løsning kan laves med to enkelte gardiner
med overlap

Model V082 – lamelgardin til karnap med to vandrette buk
Max. bredde:
Max. højde:


5600 mm (overliste før valsning)
2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
NNMBNFMMFS

Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
Parkeringsside: højre, venstre, samlet på midten, delt
på midten
Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af grader på vinkler samt bredder x højde)
Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x
højde + pristillæg
Samme løsning kan laves med tre enkelte gardiner
med overlap
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Model V091 – lamelgardin med lodret, valset overliste og lige sider

Model V083 – lamelgardin valset som spiral
Max. bredde:
Max. højde:


5600 mm (overliste før valsning)
2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
NNMBNFMMFS

Max. bredde:
Max. højde:


5600 mm (overliste før valsning)
2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
NNMBNFMMFS

Betjeningstype: snor / kæde
BEMÆRK! Fåes ikke med stålkæde

Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
BEMÆRK! Fåes ikke med stålkæde

Parkeringsside: altid på højeste sted

Parkeringsside: altid på højeste sted (midten af gardinet)

Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af radius samt bredde x højde
Prisberegning: samlet bredde på valset overliste +
højde + pristillæg

Model V090 – lamelgardin med lodret, valset overliste
Max. bredde:
Max. højde:

.BYWJOLFM

Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af radius samt bredde x højde
Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x
højde + pristillæg

Model V092 lav venstre side – lamelgardin med et lodret buk
.PEFM7MBWIKSFTJEFoMBNFMHBSEJONFEFUMPESFUCVL
5600 mm (overliste før valsning)
2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
NNMBNFMMFS
¡

Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
BEMÆRK! Fåes ikke med stålkæde

Max. bredde:
Max. højde:


5600 mm (overliste før valsning)
2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
NNMBNFMMFS

Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
Parkeringsside: altid på højeste sted

Parkeringsside: altid på højeste sted (midten af gardinet)
Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af radius samt bredde x højde
Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x
højde + pristillæg
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Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af
grader på vinkel samt stramme murmål på alle bredder og højder
Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x
højeste højde + pristillæg
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Model V093 – lamelgardin med to lodrette buk
Max. bredde:
Max. højde:


Model V096 – lamelgardin med lodret, valset overliste og lige side
5600 mm (overliste før valsning)
2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
NNMBNFMMFS

Max. bredde:
Max. højde:

.BYWJOLFM

5600 mm (overliste før valsning)
2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
NNMBNFMMFS
¡

Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
Parkeringsside: midten af gardinet
Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af
grader på vinkler samt stramme murmål på alle bredder og højder
Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x
højeste højde + pristillæg

Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
BEMÆRK! Fåes ikke med stålkæde
Parkeringsside: altid på højeste sted
Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af radius samt bredde x højde
Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x
højeste højde + pristillæg

Model V095 – lamelgardin med et lodret buk (overliste skrå mod venstre og højre)
Max. bredde:
Max. højde:

.BYWJOLFM

5600 mm (overliste før valsning)
2200 mm ved 63 mm
6000 mm ved 89 mm og
NNMBNFMMFS
¡

Betjeningstype: snor / kæde, motor (pristillæg)
Parkeringsside: altid på højeste sted (midten af gardinet)
Bestillingsmål: målfast tegning med angivelse af
radius samt stramme murmål på alle
bredder og højder
Prisberegning: samlet bredde på valset overliste x
højeste højde + pristillæg
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