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En serie kan bestå av två till fyra gardiner. Den drivande gardinen, med växel, benämns alltid som den första gardinen i en 
serie. Den gardin som är placerad längst bort från växeln benämns som den sista gardinen.   
Monteringsexemplet i denna instruktion visar en serie med växel till höger, dvs första gardinen till höger.  
 
Fästen ska monteras så att gardinernas hondelar inte ligger i spänn mellan fästena. Ca 2 mm extra frigång rekommenderas.  
Viktigt att fästen monteras i en helt rak linje, annars riskerar gardinerna rulla snett. 
 
OBS! Tänk på att ljusa vävar är mycket känsliga och blir lätt smutsiga, rena och torra händer är viktigt då gardinerna hanteras. 
Vi rekommenderar att låta plasten sitta kvar på gardinerna under montering. Skär upp plasten i sidorna för att komma åt att 
montera gardinerna i fästena. 
 
 
Monteringsalternativ:  

  

       Ett mellanliggande beslag per axel  

 

 

      Två mellanliggande beslag per axel 
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(3) (4) 

(2)  (1)  

   

1. Skruva upp väggfästen för den första gardinen. Använd ett mellanliggande 
väggfäste med genomgående hål (1) samt ett växelfäste med växel (2).                    

 
 
 
 
 

                                       

 
                                                                                

2. Montera upp den första gardinen, dvs gardinen med växel:  
Gardinen är försedd med en mellanliggande axel instucken i röret och 
dras ut till önskad längd. Korta axlar levereras dock separat.  
För in gardinens växeltapp i växeln (3).  
För därefter in axeln genom det mellanliggande fästet (4), trä också på 
två stoppringar enligt monteringsalternativ för ett respektive två 
mellanliggande fästen. Se även skiss på första sidan. 
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(5)   (6)  (7)  

 
3. Skruva därefter upp gardin nummer två:  

 
Serie bestående av endast två gardiner: Hoppa vidare till punkt nr 4 i denna 
monteringsanvisning. 
 
Serie bestående av tre till fyra gardiner:  Skruva upp ytterligare ett mellanliggande 
beslag med genomgående hål (1). Häng upp nästa gardin i serien på den föregående 
gardinens axel samt för på stoppringar (4). För sen in nästa axel i nästa 
mellanliggande fäste.  
 
Upprepa samma procedur vid montering av alla mellanliggande gardiner. 

                                     
 

4. Sista gardinen i serien. Skruva upp ett ändfäste, utan genomgående hål 
(5). Den sista gardinen har en fjädrande ändtapp, som går att skruva in helt 
och hållet med verktyget, för att underlätta monteringen. Montera denna 
gardin på samma sätt som en mellanliggande gardin. Den fjädrande tappen 
säkras därefter i beslaget genom att skruvas ut fullt igen (6) med hjälp av 
verktyget (7) . Lås fast stoppskruvarna så att axlarna inte kan förflyttas i 
sidled.  
 

5. Avlägsna emballageplasten samt förseglingsremsorna som sitter tejpade                        
runt varje gardin.   
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Finjustering av dukar 

Efter montering kan vävarnas höjd behöva finjusteras så att gardinernas underkant hamnar i en rak linje. Den första gardinen 
(med växel) bestämmer alltid vävlinjen, då denna enhet ej är justerbar. Övriga vävar kan finjusteras in i förhållande till den.  

Tänk på att ljusa vävar är mycket känsliga och blir lätt smutsiga, var därför noga med rena och torra händer när vävarna justeras. 

 

1. Veva ner gardinerna till nedre läget, dvs beställd funktionshöjd. OBS! Rulla aldrig ut all väv från röret, två varv med upprullad 
väv måste alltid finnas kvar på röret.  

2. Ställ hondelen (8), på den gardin som skall justeras, i olåst läge genom att lossa hondelens låsring med verktyget.  
3. Den olåsta hondelen är nu fjädrande och kan frikopplas genom att pressas in. Greppa gardinen (9), pressa hondelen mot 

röret och finjustera väven genom att vrida på röret. 
4. Lås sedan gardinens hondel igen med verktyget när du är nöjd.  
5. Upprepa samma procedur på de efterföljande gardinerna i serien.  

                   (8)            (9) 
 

 

 

 


