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Gardinstænger

Valg af korrekt placering
Først skal du finde ud af hvor du kan og vil placere din gardinskinne. Der er fire 
forskellige måder det kan gøres. 

A. På vindueskarmen
Vinkelbeslagene monteres på vindueskarmen.

B. Inde i vindueskarmen
Beslaget fastgøres inde i vindueskarmen foran ruden.

C. På væggen
Vinkelbeslagene fastgøres på væggen oven over vinduet.

D. Fra væg til væg
Vinkelbeslagene fastgøres på væggen eller loftet i væggens fulde bredde. Denne
opsætningsmetode gør det muligt at arrangere gardinerne, så de dækker hele 
væggen

Udmåling af gardinskinnens længde
Vi anbefaler at tillægge 20 cm gardinstang i hver ende af vinduets bredde, for at 
forhindre gardinerne i at blafre ud af det åbne vindue. Det betyder, at gardinskin-
nen skal være 40 cm længere end vinduets bredde, målt over rammen. Anbring de 
yderste beslag 10 cm fra gardinskinnens ender og anbring derefter et beslag for 
hver 50 cm. Det forhindrer gardinskinnen i at bøje under gardinernes vægt.

Gardinskinne med buk
Ønskes der buk i enderne på profilen, skal der tages højde for dette under udmå-
ling. Disse buk kan laves i længder fra 5cm til 20 cm. Angiv altid bukke type under 
bestilling. 

Montering af beslag på vindueskarm eller væg
Udmål placeringen af det første beslag, afsæt hullerne og forbor dem med et tyndt 
træbor. (hvis beslagene skal sidde på vindueskarmen). Hvis beslagene skal sidde på 
en stenvæg, så benyt et 6 mm murbor og dyvler.

Montering af beslag til gardinskinne i loftet
Find midten af vindueskarmen og afsæt midten af gardinskinnen på loftet (ved 
hjælp af en vinkel). Fra dette punkt på loftet udmåles placeringerne af beslaget 
i venstre og højre side. Sørg for at efterlade tilstrækkeligt mellemrum mellem 
beslaget og vinduet, så gardinerne kan trækkes for og fra uden besvær. Der findes 
særlige loftsbeslag til brug med dobbelte gardinskinner



Indvendig montering - vindue

Bredde: Stramt mål ÷ 1 cm

Højde:
- Vindue: Stramt mål ÷ 2 cm
- Gulv: Stramt mål ÷ 3 cm

Bemærk at opmåling skal ske fra underkanten af
gardinstangen

Udvendig montering - vindue

Bredde: Stramt mål + 20%

Højde:
- Vindue: Stramt mål + 16 cm

Vi anbefaler at der er  8 cm fra underkanten
af gardinstangen til vinduets øverste kant

Udvendig montering - vindue/dør til gulv

Bredde: Stramt mål + 20%

Højde: Stramt mål (8 ÷ 3) = 5 cm

Vi anbefaler at der er  8 cm fra underkanten
af gardinstangen til vinduets øverste kant

Bredde: Stramt mål + 20% (+ evt. hjørnemål, hvis dette 
er valgt)

Gardiner
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