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TEKNISK INFORMATION FABER RULLEGARDINER
Færdigmål / pigmål på rullegardiner

OPMÅLING & BESTILLING

Markering på fjedrende endeprop

Du kan bestille Faber rullegardiner på både murmål / karmmål og på færdigmål / pigmål.
Angiv tydeligt på din bestilling, hvilket mål du benytter.

Stofmål

Stofmål

Færdigmål / pigmål

Færdigmål / pigmål

Murmål / karmmål

Murmål / karmmål

Målangivelser for Faber rullegardiner
med fjeder

Målangivelser for Faber rullegardiner
med kædetræk

1. MURMÅL / KARMMÅL
Benytter du murmål / karmmål, når du skal måle op til Faber rullegardiner, 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 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 rullegardinet kan køre op og ned i vinduesrammen.
Faber fratrækker 5 mm fra murmål / karmmål, så der er plads til endekapper. Hvis endekapper fravælges, eller der bestilles rullegardin med frontproﬁl, fratrækker Faber kun 3 mm.
Se desuden skema på følgende side for alle fradrag.
2. FÆRDIGMÅL / PIGMÅL
Færdigmål / pigmål på Faber rullegardiner er lig med udvendige mål på beslag, ekskl.
endekapper. Dette mål svarer til den afstand, der kan måles fra yderkant af markeringen
på den fjedrende endeprop (se tegning) til yderkant på gardinet i modsatte side, inkl.
beslag. Se tegning næste side.
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Ønsker du at bestille Faber rullegardiner på færdigmål, dvs. det mål som selve produktet
skal have, anbefaler vi følgende opmåling:
Opmål bredden der hvor rullegardinet skal sidde. Den bredde, du bestiller, er den bredde
som det færdige rullegardin vil have (Faber fratrækker ikke noget fra dine mål).
Mål derefter højden der hvor rullegardinet skal sidde. Den højde, du bestiller, er den højde
som det færdige rullegardin vil have (Faber fratrækker ikke noget fra dine mål).
HØJDE PÅ FABER RULLEGARDINER
Det er vigtigt, at du angiver den nøjagtige højde på rullegardinet ved bestilling. Angivelsen af maksimum højde uden øgning ﬁndes for alle stoffer på etiketten på bagsiden af
hvert stof. Er højden på gardinet højere end bredden på stofrullen, vender vi stoffet, hvis
det er muligt. Hvis det ikke er muligt at vende stoffet, f.eks. på grund af mønster eller
trådretning, øger vi stoffet, hvis det er muligt. For enkelte stoffer, som hverken kan vendes
eller øges, er rullegardinets maksimum højde = bredden på stofrullen -250 mm.
Angiv på din bestilling, hvis stoffet ikke må vendes, f.eks. hvis gardinet skal hænge sammen med mindre gardiner i samme dessin.
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FABER RULLEGARDIN – KOMPONENTOVERSIGT

SKEMA OVER FRADRAG FOR FABER RULLEGARDINER

Fjedrende endeprop

Murmål til færdigmål / pigmål med endekapper

- 5 mm

Murmål til færdigmål / pigmål uden endekapper

- 3 mm

Almindelige frithængende rullegardiner og rullegardiner med wirestyr
Rullegardiner Rullegardiner Rullegardiner
med kædetræk med fjeder
med motor (24 V
eller endeløs
og batterimotor)
snor

Bred endekappe

Smal endekappe

Færdigmål / pigmål til rørmål

- 26 mm

- 21 mm

- 26 mm

Færdigmål / pigmål til stofmål

- 30 mm

- 24 mm

- 30 mm

Færdigmål / pigmål til stofmål – screenstoffer

- 34 mm

- 28 mm

- 34 mm

Rullegardin med frontproﬁl, rund eller kantet
Rullegardiner Rullegardiner Rullegardiner
med motor (24 V
med kædetræk med fjeder
eller endeløs
og batterimotor)
snor

Bremsemekanisme

Færdigmål / pigmål til rørmål

- 38 mm

- 34 mm

- 38 mm

Færdigmål / pigmål til stofmål

- 42 mm

-37 mm

- 42 mm

Færdigmål / pigmål til stofmål – screenstoffer

- 46 mm

- 43 mm

- 46 mm

Rullegardin med kassette, rund eller kantet
Rullegardiner
Rullegardiner Rullegardiner
med kædetræk med fjeder
med motor (24 V
el. endeløs snor
og batterimotor)

Kæde

Tunge / underliste

Færdigmål / pigmål til rørmål

- 36 mm

ej muligt

- 36 mm

Færdigmål / pigmål til stofmål

- 40 mm

ej muligt

- 40 mm

Færdigmål / pigmål til stofmål – screenstoffer

- 44 mm

ej muligt

- 44 mm

Til rullegardiner med frontproﬁl er maksimumhøjden på gardinet 2000 mm, hvis stoffet
vejer mere end 180 g/m2 (vægtgruppe 2 og 3).
For Faber rullegardiner med kassette er maksimumbredden 2800 mm og maksimumhøjden 2000-3000 mm afhængig af stoftykkelse. Se side 7.
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RULLEGARDINER TIL OVENLYS- OG SKRÅVINDUER

Et rullegardin med ét frontproﬁl

Faber Multistop er et rullegardin, der er særligt velegnet til ovenlys- og skråvinduer. Ved
bestilling af Faber Multistop skal du angive vinduets modelnummer (f.eks. Velux GGLxxx).
Er dette ikke muligt, angives bredde, højde og gradtal (se tegning). Bestiller du Faber Multistop på mål, angiv da altid murmål / karmmål. I tvivlstilfælde står Fabers kundeservice
til rådighed med vejledning i opmåling.

Beslag

Endekappe

Frontproﬁl
Når du bestiller ﬂere rullegardiner med et frontproﬁl, bør rullegardiner bestilles for sig og
frontproﬁl for sig med det ønskede antal endekapper.
For frontproﬁler til ﬂere rullegardiner under 2000 mm i bredden anbefaler vi 2 stk. endekapper. For frontproﬁler til ﬂere rullegardiner over 2000 mm anbefaler vi mindst én
endekappe som midterstøtte – dvs. i alt mindst 3 endekapper.
Maksimum målet for proﬁlet er 5800 mm.

Målangivelser for Faber rullegardiner til ovenlysvinduer –
horisontalt snit.

Højde

Bredde

To rullegardiner med ét frontproﬁl – samlet bredde under 2000 mm

Benyt to endekapper og fratræk 6 mm fra færdigmål / pigmål pr. gardin

Målangivelser for Faber rullegardiner til ovenlysvinduer – vertikalt snit.

To eller ﬂere rullegardiner med ét frontproﬁl – samlet bredde over 2000 mm

OPMÅLING OG BESTILLING AF FABER RULLEGARDINER MED FRONTPROFIL
Faber rullegardiner kan bestilles med et ﬂot frontproﬁl, der dækker det oprullede gardin.
Frontproﬁlet kan bestilles på murmål / karmmål sammen med gardinet. Faber beregner
det nødvendige fradrag til det færdige gardin.
Omvendt oprul kan ikke anvendes sammen med frontproﬁl.
Du har også mulighed for at bestille frontproﬁlet separat, f.eks. hvis det skal dække mere
end ét rullegardin. Ved separat bestilling, husk da at angive det ønskede antal endekapper. Se vejledning i bestilling af frontproﬁlet overfor.
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Endekappe som midterstøtte
Benyt to endekapper på de yderste beslag samt en enkelt endekappe som midterstøtte.
Fratræk 6 mm fra færdigmål / pigmål for de to yderste rullegardiner, samt yderligere 6
mm fra det rullegardin, hvor endekappen monteres som midterstøtte.
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BETJENINGSMULIGHEDER

For måltagning og fradrag til rullegardiner, der skal monteres i hjørne, karnap eller vinkel,
henviser vi til nedenstående illustrationer og skemaer.

Fabers rullegardiner fås med et stort udvalg af betjeningsmuligheder:
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PLASTKUGLEKÆDE / STÅLKUGLEKÆDE

Fradrag fra hjørne til beslag
28 mm beslag

36 mm beslag 60 mm beslag

Ø27 rør

20 mm

23 mm

33 mm

Ø36 rør

-

26 mm

36 mm

Faber rullegardiner fås med betjeningssystem med plast- eller stålkuglekæde i højre eller
venstre side. Det er muligt at ændre betjeningssiden efterfølgende ved blot at bytte om
på kædemekanismen og den fjedrende endeprop. Ved hjælp af træk i kæden placerer
du rullegardinet i den ønskede position i vinduet. Rullegardiner med kuglekæde fås med
valgfri betjeningslængde. Som standard leveres rullegardinet med en betjeningslængde
på 2/3 af højden.

Husk dobbelt fradrag, når der er produkter i begge sider

Fradrag fra hjørne til beslag

Kuglekæden er forsynet med et samleled, som samtidig fungerer som topstop. Dette stop
sikrer, at gardinet ikke rulles for langt op og kører rundt om røret. Der medfølger desuden
et ekstra samleled / kædestopper, som kan monteres på kuglekæden som bundstop for
rullegardinet.
Top- og bundstoppet kan nemt og problemfrit justeres, hvis nødvendigt, ved at følge nedenstående instruktion.
1)

2)

Læg det oprullede rullegardin på en ﬂad og
stabil overﬂade.

Tag forsigtigt kædetrækket ud af rullegardinsrøret. Vær opmærksom på, at der ikke
kommer rynker på stoffet.

Fradrag fra hjørne til beslag
28 mm beslag 36 mm beslag

60 mm beslag

Ø27 rør

48 mm

55 mm

79 mm

Ø36 rør

-

63 mm

87 mm

Husk dobbelt fradrag, når der er produkter i begge sider
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3)

4)

ENDELØS SNOR
Betjeningssystem med endeløs snor i højre eller venstre side. Ved hjælp af træk i snoren
placerer man rullegardinet i den ønskede position. Det er muligt at ændre betjeningssiden efterfølgende ved at bytte om på snormekanismen og den fjedrende endeprop.
Den endeløse snor fås kun til mindre rullegardiner og kun til rullegardiner på Ø27 mm rør.
Det er rullegardinets bredde samt stoffets vægt, der afgør, om det er muligt at bestille
rullegardinet med endeløs snor (se min. / max. dimensioner på side 13).
Rullegardiner med endeløs snor fås med valgfri betjeningslængde på 400, 550, 700, 900,
1200, 1500, 1800, 2100 mm.

Oprindelig placering af kædestopper

5)

Stoppet kan justeres ved at holde i kædetrækket, som vist ovenfor. Træk forsigtigt i
kuglekæden indtil ønsket stopposition

6)

FJEDER
Fjederen i Fabers fjederbetjente rullegardiner giver en blød og behagelig betjening. Til
fjederbetjente rullegardiner kan du få et eksklusivt udvalg af nedtræk (se side 9 eller kollektionsbogen for rullegardiner). Træk forsigtigt ned i gardinet til den ønskede position.
Hold gardinet i denne position i et par sekunder. Gardinet vil nu ﬂytte sig nogle få centimeter opad, indtil det låser.
For at rulle gardinet op trækkes forsigtigt i gardinet, indtil gardinet udløses. Hold fast i
gardinet indtil det er i den ønskede position. Bemærk: trækkes der for hurtigt eller for
voldsomt i rullegardinet, vil det ikke kunne låse!
Et rullegardin med fjeder kan nemt justeres, hvis det ruller for langsomt eller for hurtigt
op. Se nedenstående instruktion.

Ny placering af kædestopper

1)

2)

Hvis dit gardin kører for langsomt op,
begynd da med at rulle dit gardin ned og
tag det derefter ud af beslagene.

Rul derefter gardinet manuelt op. Vær
opmærksom på, at stoffet rulles lige på
røret.

Kædetrækket monteres igen i rullegardinsrøret

7)

Justering af kædestopper er fuldendt, og rullegardinet er klar til opsætning
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MOTORISERET RULLEGARDIN MED 24 V MOTOR MED LEDNING

3)

Montér gardinet i beslagene og betjen gardinet
for at se, om det kører op med den rette hastighed. Gentag trin 1-3 hvis nødvendigt.

1)

2)

Rullegardiner med 24 V motor leveres altid på enten Ø27 eller Ø36 mm rør. Se desuden
separat afsnit om motorbetjent solafskærmning. Fabers kundeservice står til rådighed
med yderligere råd og vejledning.
MOTORISERET RULLEGARDIN MED 12 V BATTERIMOTOR
Batterimotoren giver mulighed for et motoriseret rullegardin, som ikke kræver ledninger.
Motoren med integreret radiomodtager er monteret i røret. Batteripakken kan skjules
bag rullegardinet. Til batteripakken anvendes 8 stk. AA litium batterier (medfølger ikke).
Rullegardiner med batterimotor kan betjenes med fjernbetjening.
Det er muligt at betjene rullegardinerne individuelt eller betjene ﬂere rullegardiner koblet
i en gruppe.
Rullegardiner med batterimotor leveres altid på Ø38 mm rør.
Se også separat information om motoriserede produkter.
DIMENSIONER
Min. bredde kædetræk / snor
Min. bredde fjeder
For max. bredde –
Max. højde

Hvis dit gardin kører for hurtigt op, tag
da dit gardin ud af beslagene

Rul nu gardinet 20-30 cm ned

350 mm
390 mm
se diagrammer fra side 11
3500 mm (afhængigt af bredde)

Ovennævnte min. / max. dimensioner er vejledende og er altid afhængige af stofvægt.
Der henvises til etiketten på bagsiden af stofprøven for vægtgruppe og diagrammer fra
side 11.

3)
Faber kundeservice vil være behjælpelig med yderligere oplysninger.

Montér gardinet og rul op. Gentag trin 1-3 hvis
nødvendigt
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PRODUKTIONSTOLERANCER

FRONTPROFIL

Faber rullegardiner fremstilles efter stolte håndværksmæssige traditioner. Der vil kunne
forekomme små målafvigelser på det færdige gardin.

Faber kan levere alle rullegardiner med et ﬂot frontproﬁl, der dækker beslagene og det
oprullede gardin og giver en eksklusiv ﬁnish. Frontproﬁlet kan bestilles i passende længde sammen med rullegardinet eller separat, hvis det skal dække bredere end det færdige
rullegardin eller over ﬂere gardiner på én gang.

Produktionstolerancen for Faber rullegardiner er:

bredde = + 0 / - 2 mm

BESLAG
Til Fabers rullegardinsystem anvendes samme opsætningsbeslag i begge sider.
Beslagene er fremstillet i kraftigt galvaniseret stål og leveres uden farve eller i hvid efter
ønske.
Beslagene ﬁndes i 3 forskellige størrelser dvs. med 28 mm, 36 mm eller 60 mm vægafstand, og er designet til såvel loftmontering som vægmontering. Størrelsen på beslaget
er tilpasset rørstørrelsen.
Nichebeslag leveres til montering, hvor væg- eller loftmontering ikke er muligt.
Ved levering af motoriserede rullegardiner medfølger et specielt beslag til montering i
motorsiden.

Frontproﬁlet, der har en højde på 67 mm, kan fås i en rund og en kantet udgave. Angiv på
bestillingen om proﬁlet skal være rundt eller kantet.
Proﬁlet klikkes på 36 mm beslag ved hjælp af specielle plastendekapper. Hvis der er
plads (min. 12 mm), kan frontproﬁlet eftermonteres på rullegardinet. Dette gælder både
til loft- og vægmonterede rullegardiner. Til rullegardiner i niche anbefaler vi, at frontproﬁlet bestilles samtidig med rullegardinet af hensyn til korrekt fradrag for endekapper.
Ved eftermontering af frontproﬁlet skal der anvendes 36 mm beslag. Disse kan bestilles
sammen med frontproﬁlet.

DOBBELTBESLAG

Max. længden på frontproﬁlet er 5800 mm. Højden er max 2000 mm, dog afhængig af
dessin.
Se også afsnittet om opmåling og bestilling af Faber rullegardiner med frontproﬁl på side
3.

Dobbeltbeslaget giver mulighed for montering af to rullegardiner i samme vindue for mest
mulig ﬂeksibilitet f.eks. transparent gardin om dagen og mørklægningsgardin om aftenen.
Dobbeltbeslaget er fremstillet i kraftigt galvaniseret stål og fås uden farve og i hvid.

KASSETTE

ENDEKAPPER
For en visuel fuldendt ﬁnish leverer Faber plastendekapper til beslagene til loft- og vægmontering. Plastendekapperne ﬁndes i 3 dimensioner, der alle er tilpasset størrelsen på
beslaget.
Desuden ﬁndes plastendekapperne i såvel en ﬂad som en bred udgave. Den brede udgave
anvendes i siden med den fjedrende endeprop, mens den ﬂade udgave anvendes i siden
med mekanismen.
Til rullegardiner med motor anvendes den brede udgave i begge sider.
Der fås ikke endekappe til dobbeltbeslaget.
MONTERINGSPROFIL

Faber kan levere rullegardiner med kædetræk og med motor i en lukket aluminiumskassette.
Kassetten leveres i en rund udgave (højde 77 mm) og i en kantet udgave (højde 76 mm).
Kassetten leveres som en samlet enhed og monteres på væg eller loft med monteringsclips.
Rullegardiner i kassette leveres i max. bredde 2800 mm og max. højde 2000-3000 mm
afhængig af stoftykkelse.
Kassetten kan suppleres med sideproﬁler for at opnå en bedre mørklægningseffekt. Ønskes der sideproﬁler, skal der samtidig vælges tunge Q eller V til rullegardinet, se side 8.
For at mindske lysindfaldet yderligere mellem proﬁler og væg / karm, er der mulighed for
montering af børster i kassette, sideproﬁler og underliste.
Bemærk! Faber rullegardiner i kassette yder ikke 100% mørklægning.

Faber kan levere alle frithængende rullegardiner med et monteringsproﬁl for nem montering. Rullegardinet leveres monteret på monteringsproﬁlet og klikkes direkte på væg eller
loft ved hjælp af monteringsclips.
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WIRESTYR
Faber kan levere alle rullegardiner med wirestyr, som sikrer rullegardinets placering ved
montering på for eksempel en dør eller et vippevindue. Vi anbefaler desuden wirestyr til
smalle rullegardiner med en stor højde samt til gardiner med screendug. På denne måde
sikrer vi, at gardinet ikke kører skævt. Wirestyr kan kun benyttes til Faber rullegardiner
med tunge Q eller V.
KOMPONENTFARVER
Fabers rullegardiner er farvekoordinerede således, at komponenterne harmonerer bedst
muligt sammen med stoffets farve og struktur. Det er som altid muligt at bestille komponenter i den Faber-farve, kunden ønsker.
For rullegardiner med mørklægningstoffer med aluminium- eller hvid bagside, leveres
endekapper i farver, der matcher bagsiden af gardinet.
Bremsemekanisme, endekapper, tunge Q og V, frontproﬁl, kassette samt sideproﬁler fås i
følgende farver: hvid (0609) og antracit / sort (0712 / 0619) samt følgende metalliserede
farver : alu cold (0000), alu warm (0713), brun (0730).

Tunge Q: Buet aluminiumsliste i farve
hvid (0609), alu cold (0000), alu warm
(0713), brun (0730) og sort (0619).
Højde 21 mm

Tunge V: Flad aluminiumsliste i farve
hvid (0609), alu cold (0000), alu warm
(0713), brun (0730) og sort (0619).
Højde 21 mm
Bemærk: vælges tunge V til frithængende rullegardiner, vil proﬁlet vippe en
smule bagud

Tunge A: 140 mm brede tunger.
Højde 130 mm.

Tunge G: Håndtag med Ø12 mm aluminiumsrør i farve hvid (0610) og mat sølv
(0617).
Højde på bue 70 mm

Tunge D: 190 mm brede tunger.
Højde 130 mm

Tunge J: Tunge tilpasses gardinets
bredde.
Højde 130 mm

Plastkuglekæde og snor fås ligeledes i 5 matchende farver: hvid (0609), grå (0617), beige
(0620), brun (0638) og sort (0619) .
Metalkuglekæden fås i blankt, forniklet stål.
TUNGER OG UNDERLISTER
Til Fabers rullegardiner ﬁndes et stort udvalg af tunger i forskellige størrelser og stilarter
efter kundens eget valg:
Tunge U: Massiv plastunderliste skjult i en løbegang. Højde 50 mm. Kan suppleres med
et stort udvalg af nedtræk (se side 9 eller kollektionsbogen for Faber rullegardiner)

Tunge R: Rund Ø15 mm aluminumsliste i farve hvid,
guld eller sølv.
Vær opmærksom på, at tunge R ikke leveres til rullegardiner med fjederbetjening.
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Varenr. 24 76 028 - 0609
Possementkvast – hvid

Tunge M: Tunge tilpasses gardinets
bredde. Kan leveres med 2 forskellige
dessiner.
Højde 130 mm

Tunge O: Tunge tilpasses gardinets
bredde. Kan leveres med 2 forskellige
dessiner.
Højde 130 mm

Varenr. 24 76 032
A-formet cylinder udført i træ, sortbejdset
Fås med natur hvid snor

Tunge G, A, D, J, M og O leveres som standard med kantebånd i matchende farver eller
farve efter eget valg.
Varenr. 24 76 173
Dråbeformet trækvast. Fås i hvid, natur og brun

NEDTRÆK
Til Fabers rullegardiner ﬁndes et stort udvalg af nedtræk i forskellige former og stilarter
efter kundens eget valg.

Varenr. 24 76 020
Aluminiumscylinder med påtrykt Faber logo.
Fås med forskellige snorfarver hvid, beige, grå, brun, sort
samt sort lædersnor

Varenr. 24 76 010
Hvidt procelænsnedtræk
Fås med hvid snor

Varenr. 24 76 012
Natur pebble trækvast
Eksklusivt nedtræk udført i solidt træ. Fås med natur snor.
Faber natur pebble er håndarbejde og lavet af naturmateriale.
Udseendet kan derfor variere.
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Varenr. 24 76 041
Læderstrop. Fås i hvid, grå, sort, natur og brun

Varenr. 24 76 026 / 24 76 017
Kauserring. Fås i alu og guldfarve med lædersnor i natur,
brun og sort

Varenr. 24 76 016
Lædersnor. Fås i natur, brun og sort
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DEKORATIONSBÅND
Det er muligt at sætte forskellige dekorationsbånd på rullegardinet. På denne måde kan
rullegardinets udseende tilpasses yderligere til kundens øvrige indretningsstil og ønsker.

Varenr. 24 76 544 Strib lyserød
Varenr. 24 76 543 Strib blå

Varenr. 24 76 542 Prik lyserød
Varenr. 24 76 541 Prik blå

Varenr. 24 76 525 Zig zag

Varenr. 24 76 532 Bamse

LØSE FORMATER
Det er muligt at udskifte dugen på Faber rullegardiner. Til dette formål kan der bestilles
et løst format forarbejdet med løbegang (tunge U) eller tunge efter kundens ønske og
med tilhørende nedtrækskvast.
RØRSTØRRELSER
Faber rullegardiner monteres på Ø27 mm, Ø36 mm eller Ø42 mm stålrør eller på Ø38
mm aluminiumsrør, der primært anvendes til rullegardiner med batterimotor. Valget af
rørstørrelse afhænger af størrelsen på rullegardinet samt stofvægten. Se nedenstående diagrammer.
VÆGT PÅ STOFFET
Fabers stoffer til rullegardiner er inddelt i 3 vægtgrupper. Du ﬁnder vægtgruppen på
etiketten på bagsiden af hvert stof.
Vægtgrp. 1
op til 180 g/m2
Vægtgrp. 2
180 g/m2 - 350 g/m2
Vægtgrp. 3
350 g/m2 - 535 g/m2
T 10
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3500

3000

Bredde
3500

Bredde
3500

3000

2500 x 2000 Ø38

2400 x 2000 Ø36

1000

2500

500

2000

1500

1500

Højde

1000

2900 x 3500 Ø42

2400 x 3500 Ø38

Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 2

1900 X 3000 Ø27

3100 x 2000 Ø42

2700 x 2000 Ø38

2200 x 3500 Ø36

3500

500

500

3000

1000

2200 x 2000 Ø36

2500

2500

1500

1700 x 2000 Ø27

3000

2000

2000

1500

Højde

1400 x 3500 Ø27

Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 1

1000

3200 x 3500 Ø42

2600 x 3500 Ø38

3500

500

3500 x 2000 Ø42

3100 x 2000 Ø38

2500

2600 x 3500 Ø36

3000

2500

2800 x 2000 Ø36

2000 x 2000 Ø27

1000

2000

1500

1500

2000

1700 x 3500 Ø27

Højde

1000

500

RULLEGARDINER MED KÆDETRÆK

3500

Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 3

3000

2500

2000

500

Bredde
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RULLEGARDINER MED FJEDER

2400 x 3500 Ø38

2200 x 3500 Ø36

3000

2500

2200 x 2000 Ø27

1500 x 3500 Ø27

2700 x 2000 Ø38

2200 x 2000 Ø36

1500

1000

3500

3000

2500

2000

Bredde

1500

3500

3000

2500

2000

1500

500

1000

500

Bredde

Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 3

2000

1700 x 2000 Ø27

1400 x 3500 Ø27

1000

3500

3000

3100 x 2000 Ø38

2800 x 2000 Ø36
2500

2000 x 2000 Ø27
2000

1500

1000

2500

1500

500

500

3000

2000

1000
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Højde
3500

700 x 3500 Ø27

1700 x 3500 Ø27

1500

1100 x 3500 Ø27

2500

2800 x 3500 Ø38

2600 x 3500 Ø36

3000

2000

Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 2

3500

1000

Højde

500

Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 1

3500

500

Højde

Bredde
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RULLEGARDINER MED ENDELØS SNOR

2000

2000

1500

1000

2200 x 1000 Ø27
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Bredde

1000

3500

500

3000

2000

1500

1000

500

500

2500

1000

1500

2000 x 2000 Ø27

1500

3500

2500

3000

2500

2500

3000

2000

3000

1900 x 1000 Ø27

3500

1600 x 3000 Ø27

3500

Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 2

1300 x 2000 Ø27

Højde

1000 x 3000 Ø27

Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 1

500

Højde

Bredde
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RULLEGARDINER MED MOTOR 24 V

Højde

2500

3500

3000

2500

2000

Bredde

1500

3500

3000

2500

2000

1500

500

1000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

2300 x 2000 Ø36

1000

500

Bredde

1700 x 3500 Ø27

2700 x 2000 Ø38

2200 x 2000 Ø36

1500

1000

500

3000

2000

1700 x 2000 Ø27

3100 x 2000 Ø38

1000

2400 x 3500 Ø38

2200 x 3500 Ø36

2500

1500

2800 x 2000 Ø36

1500

3000

2000

2000 x 2000 Ø27

2000

Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 3

3500

1400 x 3500 Ø27

1700 x 3500 Ø27

2500

2800 x 3500 Ø38

2600 x 3500 Ø36

3000
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Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 2

3500

1000

Højde

500

Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 1

3500

500

Højde

Bredde
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RULLEGARDINER MED BATTERIMOTOR

Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 2

Højde

3000

3000

3000

2500

2500

2500

1000
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3500

3000

2500

Bredde

2000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

Bredde

500

500

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

500

500

1000

1500

1000

1500

2600 x 2000 Ø38

1500

Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 3

2000

2700 x 2000 Ø38

1500

2000

3100 x 2000 Ø38

2000

2400 x 3500 Ø38

3500

2800 x 3500 Ø38

3500

2200 x 3500 Ø38

Højde

1000

Rørgrænser for rullegardinstoffer i vægtgrp. 1

3500

500

Højde

Bredde
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FABER MULTISTOP

PROFIL- OG KOMPONENTFARVER
Faber Multistop er et rullegardin, som kan låses i
præcis i den position, du ønsker, til brug i skråvinduer, ovenlysvinduer og lodrette vinduer. Systemet kan bruges som almindelig solafskærmning,
med screendug eller med mørklægningsstof. Faber Multistop med mørklægningsstoffer kan benyttes, hvor 100% mørklægning ikke er et krav.
Faber Multistops største fordel er muligheden
for at låse rullegardinet i lige præcis den stilling,
du ønsker, og stoffet vil da altid være udspændt
mellem røret og underlisten. Desuden er rullegardinet meget let at montere.

Frontproﬁl, kassette, sidelister og underlister fås i hvid (0609) og alu (0000) med farvekoordinerede endedæksler, endepropper og greb.
DIMENSIONER FABER MULTISTOP
Min. bredde:
Max. bredde:
Max. højde:
Max. areal:

390 mm
2000 mm
2000 mm
3 m²

Ved skråvinduer reduceres den maksimale bredde, jo større hældningsvinklen bliver.
Du er altid velkommen til at kontakte Faber kundeservice for yderligere hjælp og vejledning.

MONTERINGSMULIGHEDER
Faber Multistop standard er designet til montering i nicher på skråvinduer og tagvinduer
samt små og mellemstore facadevinduer. Angiv altid murmål / karmmål og gradantal (se
illustration side 3) eller vinduestype, f.eks. Velux GGL modelnummer.
Faber Multistop med kassette giver mulighed for montering i såvel nicher som på væg.
Kassetten kan monteres direkte på vinduesrammen eller væggen, eller den kan topmonteres i en niche. Angiv altid færdigmål.
BEMÆRK! Kan kun anvendes til lodret montering.
SIDELISTER OG UNDERLISTER
Som standard leveres Faber Multistop til vinduesbredder op til 600 mm med 22 mm brede
sidelister og 18 mm underliste, og større bredder leveres med 40 mm brede side- og
underlister.
Som standard leveres Faber Multistop kassette med 40 mm side- og underliste.
For øget mørklægningseffekt kan der monteres børster i sidelisterne og underlisten på
Faber Multistop kassette, samt i 40 mm underliste på Faber Multistop standard.
BEMÆRK! Faber Multistop yder ikke 100% mørklægning.
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