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Ret til ændringer forbeholdes

TEKNISK INFORMATION FABER MULTISHADE
Mål derefter højden der hvor gardinet skal sidde. Den højde som du bestiller, er den
højde, som det færdige gardin vil have (Faber fratrækker ikke noget fra dine mål).

OPMÅLING & BESTILLING
Du kan bestille Faber Multishade på både murmål / karmmål og på færdigmål. Angiv tydeligt
på din bestilling, hvilket mål du benytter.

Bemærk! Ved bestilling af ﬂere gardiner, der skal hænge ved siden af hinanden, bør disse
bestilles som fortløbende. Dette kræver dog, at højderne på gardinerne er ens.
FABER MULTISHADE – KOMPONENTOVERSIGT
endekapper

kassette
1. MURMÅL / KARMMÅL
Benytter du murmål / karmmål, når du skal måle op til Faber Multishade, anbefaler vi, at
du måler vinduets bredde og højde tre steder.
Mål først vinduets bredde foroven, dernæst bredden i midten og til sidst bredden i bunden af vinduet. Mål derefter vinduets højde til højre, i midten og til venstre. De mål, du
skal bruge til bestilling, er altid det smalleste i bredden og det laveste i højden – så er du
sikker på, at gardinet kan være i vinduesrammen.
Faber beregner det nødvendige fradrag til det færdige gardin.
Fradrag:
Færdig bredde = murmål / karmmål -5 mm
Færdig højde til karm = murmål / karmmål (intet fradrag)

2. FÆRDIGMÅL
Ønsker du at bestille Faber Multishade på færdigmål, dvs. det mål, som selve produktet
skal have, anbefaler vi følgende opmåling:
Opmål bredden der, hvor gardinet skal sidde. Den bredde, som du bestiller, er den bredde,
som det færdige gardin vil have (Faber fratrækker ikke noget fra dine mål).
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BETJENINGSMULIGHEDER

UNDERLISTE

Faber Multishade fås med forskellige betjeningsmuligheder:

Standard

t
t
t
t

Lukket underliste
– mod merpris
12 mm

1MBTULVHMFLEF
4UÌMLVHMFLEFoNPENFSQSJT
7NPUPSoNPENFSQSJT
4POFTTF354oNPENFSQSJT

25 mm

39 mm

23 mm

PLASTKUGLEKÆDE / STÅLKUGLEKÆDE
Faber Multishade fås med plast- eller stålkuglekæde i højre eller venstre side. Faber Multishade med kuglekæde fås med valgfri betjeningslængde. Som standard leveres Faber
.VMUJTIBEFNFEFOCFUKFOJOHTMOHEFQÌBGIKEFO

MIN. / MAX. DIMENSIONER
Minimum- og maksimumstørrelse varierer alt efter stofvalg og betjening. Nedenstående
grænser er derfor vejledende. Omslaget på de enkelte Mulstishade stoffer viser de aktuelle grænser for produktet.

'"#&3.6-5*4)"%&.&%7.0503
Faber Multishade benytter Somfy teknologi til motorbetjening. Se separat information
om motoriserede produkter.
PRODUKTEGENSKABER
Rørstørrelser
 


Ø19 (Slim kassette)
 $MBTTJDLBTTFUUF

Kassetter
 


Slim
51 x 56 mm
$MBTTJD YNN

$MBTTJD




500



FABER MULTISHADE STOFVALG

Begge kassetter fås i hvid, beige, grå, brun og sort
SLIM KASSETTE

Min. bredde m/kæde
Min. bredde m/motor
Max. bredde, lette stoffer
Max. bredde, tunge stoffer
Min. højde
Max. højde, lette stoffer
Max. højde, tunge stoffer

Slim



500



Faber Multishade fås med tre forskellige stoftyper egnet til forskellige vinduesstørrelser
og udtryk.

$-"44*$,"44&55&

.VMUJTIBEF

%FUSBOTQBSFOUFTUSJCFSPHEFUUUFTUSJCFSFSIWFSNNCSFEF

.VMUJTIBEF

%FUSBOTQBSFOUFTUSJCFSPHEFUUUFTUSJCFSFSIWFSNNCSFEF

56 mm
65 mm

Multishade 125 De transparente striber og de tætte striber er hver 125 mm brede

51mm

T2

NN
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BESLAG
Faber Multishade leveres med et universalbeslag, der kan anvendes til både væg- og
loftsmontering.

#SFNTFNFLBOJTNFOBGNPOUFSFT
Stofrullen skal blive i kassetten.

KOMPONENTFARVER
Faber Multishade er farvekoordineret således, at komponenterne harmonerer bedst muligt med stoffets farve og struktur. Det er som altid muligt at bestille komponenter i den
farve, kunden ønsker.

7FENPOUFSJOHTLBMÌCOJOHFOJCSFNTFNFLBOJTNFO
samt kæden vende nedad.

Kassette, endekapper, underliste og plastkuglekæde fås i følgende farver:
hvid, aluminium/grå, beige, brun og sort.
Stålkuglekæden fås i blankt, forniklet stål.
Standard loft- og vægbeslag fås udelukkende i lysegrå plast.

VEJLEDNING TIL UDSKIFTNING AF BREMSEMEKANISME

5. Monter bremsemekanismen i stofrullen, således at
åbningen og kæden vender nedad.
Herefter monteres endekappen igen.

1SPEVLUFUSVMMFTIFMUPQPHQMBDFSFTQÌFOQMBO GBTU
overﬂade.

2. Endekappen ved bremsemekanismen afmonteres.
Sørg for at stofrullen ikke trækkes ud af kassetten,
men bliver på plads.
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Nyhedsbrev oktober
Kære forhandler
TEKNISK INFORMATION – FABER MULTISHADE
PRODUKTIONSTOLERANCER
Der vil kunne forekomme mindre afvigelser på paralleliteten og retheden af
striberne på det færdige gardin. Tolerancerne herfor er angivet på tegningerne
herunder.

Parallelitet af striber på forreste og bagerste stof;
Max afvigelse 2mm pr m bredde.

Parallelitet af striber på forreste og bagerste stof;
Max afvigelse 2mm pr m bredde.

Retheden af striberne, når forreste og bagerste stof
sammenholdes;
Max afvigelse 2mm pr m bredde.

Retheden af striberne, når forreste og bagerste stof
sammenholdes;
Max afvigelse 2mm pr m bredde.

TEKNISK INFORMATION – FABER MULTISHADE
PRODUKTIONSTOLERANCER

FORTLØBENDE GARDINER:
Der kan max produceres 5 gardiner
fortløbende.
Paralleliteten af striberne ved
sammenligning af de enkelte
gardiner kan afvige max 2mm pr m
højde.

GENBESTILLING:
Ovenstående tolerancegrænser er gældende for bestillinger på samme ordrenummer.
Ved genbestillinger kan der forekomme større tolerancer end ovenstående ved
sammenligning med tidligere leverede gardiner.

