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1700-talls liftgardin, roll-up – fra veil. kr. 1.815,- 

 

En 1700-talls liftgardin er et populært innslag på landsted og fjellhytter fordi den med sin 

rustikke, litt shabby stil er litt tøffere enn de tradisjonelle liftgardinene. Dette uttrykket fremheves 

av de grove, tykke bomullssnorene, samt skinnstropper og glass- eller smijern-ringer som er godt 

synlig øverst på systemet. Du velger selv fargene slik at de i kombinasjon med tekstilen blir et 

dekorativt innslag som matcher veggfargen, sofaen eller andre elementer i interiøret.  

1700-talls liftgardiner er fine å bruke på kjøkken, i stue og spisestue eller andre steder der de ikke 

skal benyttes til daglig bruk. Systemet rulles opp og ned ved å trekke i de tykke bomullssnorene, 

og det er derfor ikke like enkelt å betjene som en vanlig liftgardin. Vi anbefaler at du tenker 

gjennom dine behov før du bestemmer deg for om du heller ønsker en «vanlig» liftgardin, som 

også er mer egnet til sol- og innsynsskjerming. Våre 1700-talls liftsystem kan alternativt benyttes i 

kombinasjon med annen solskjerming eller gardinhøyder dersom du har behov for skjerming.  

Liftgardinene fås i vev med ulike transparensnivå for å gi deg allsidig og fleksibel lyskontroll. 

Kolleksjonen inneholder mer enn 225 ulike tekstiler, - fra de helt gjennomsiktige, transparente 

stoffene som mykner og filtrerer lyset og skjermer mot innsyn, til litt tyngre kvaliteter med en tøff 

linstruktur. Vi er stolt av å kunne tilby et nøye utvalgt sortiment av tidløse og moderne tekstiler fra 

kjente merker som Designers Guild, Nya Nordiska, Romo Group, Green Apple, Holmen-Tex og 

Ralph Lauren.  

Kolleksjonen Brera Lino fra Designers Guild er en ensfarget, prisgunstig tekstil i en myk, vasket lin 

i mer enn 50 ulike farger som passer perfekt inn i alle interiør. Seville fra Villa Nova er et 

prisgunstig og populært, børstet bomullsstoff som er myk å ta på, og som egner seg godt som 

liftgardin. Ønsker du en eksklusiv liftgardin i vakre jordfarger er kolleksjonene fra Ralph Lauren 

noe for seg selv! Check-kolleksjonen fra Holmen-Tex er nydelige tekstiler i ren ull som skaper en 

lun og personlig atmosfære, og som passer perfekt til en 1700-talls liftgardin i et hyttemiljø, som 

kan kombineres med gardinhøyder i andre ullstoffer eller lin.  

En 1700-talls liftgardin rulles opp og ned rundt en usynlig trestokk i bunnen, slik at baksiden av 

tekstilen og sidefalden blir synlig inn i rommet ved opprulling. Vi benytter derfor kun 

gjennomfargede tekstiler, og ikke tekstiler som er trykket eller med hvit bakside. Av samme 

grunn kan disse liftgardinene ikke fores på baksiden, og du må være spesielt oppmerksom på 

dette ved bruk av rene naturstoffer liksom 100% lin eller bomull, fordi naturfibre falmer når de 

utsettes for sollys. 

Som et alternativ til naturstoffer som lin, bomull og ull kan du velge syntetiske tekstiler som både 

ser ut og føles som naturstoffer. Tekstiler merket Trevira CS eller FR er flammehemmende stoffer 

som tåler mye og er enkle å «leve med». Før var disse forbundet med litt stive og kunstige 

kvaliteter, men nå ligner de mer på naturfibre og det er ikke lett å se forskjell lenger. I tillegg har 

de egenskaper som langt overgår naturfiber med hensyn til å tåle sol, varme og vann. Tekstilene 

har vært utviklet med tanke på offentlige miljø som hotell, kontorer og andre som ønsker en 

ekstra sikkerhet ved brann, men våre kvaliteter gjør de like aktuelle for bruk i bolig eller hytte. 
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På gardinmaker.no kan du bestille inntil 10 gratis fargeprøver, som kan være et nyttig 

utgangspunkt for å vurdere farger, teksturer og egenskaper opp mot interiør, behov og ønsker.  

Vi sender i løpet av kort tid! 

 

Våre 1700-talls liftgardin-system produseres av Toso, som er faghandelens foretrukne system 

fordi de har en unik kvalitet og holdbarhet. Systemet leveres i bredder fra 40 cm til 130 cm, og i 

høyder fra 40 cm og til 180 cm, og betjenes opp og ned med en kraftig bomullssnor som trekkes 

gjennom to ringer festet til lærreimer. Du velger selv om du ønsker fargen natur, cognac, 

brun/burgunder eller sort. I tillegg kan du velge om ringene skal være i håndlaget glass eller i 

sort smijern. De tykke snorene tvinnes som et 8-tall rundt et snoromtag som festes på veggen, 

som leveres i valgfri farge hvit, nikkel, antikk messing eller sort. Velg den betjeningssiden der du 

enklest kommer til, og påse at møbler eller andre gjenstander ikke står i veien.  

 

 

 

På baksiden av liftgardinen syr vi sidefald på ca 2,5 cm på hver 

side. Øverst syr vi på et velourbånd ca 0,5 cm ned fra toppen, som 

festes til borrebåndet på liftsystemet. I bunnen lager vi en 5 cm 

bred løpegang med åpning i siden for plass til den naturfargede 

trestokken. Modellen måltilpasses i bredder inntil 130 cm og i 

høyder inntil 160 cm, der skinnebredden er 1 cm kortere enn 

bredden på tekstilen, slik at den ikke synes.  

 

Slik måler du: 

Du må først ta stilling til om du foretrekker at 1700-talls liftgardinen monteres inne i nisjen i 

vinduskarmen eller utenfor på karm eller vegg. Ved montering i nisje er det viktig å tenke på om 

vinduet åpner seg innover eller utover, og samtidig påse at vindusnisjen er dyp nok til selve 

systemet som bygger 50 mm. I tillegg vil dybden på liftgardinen øke når den er rullet opp. Er det 

andre hensyn som må tas til håndtak, hasper eller luftekanaler som kan være i veien? Hvis det er 

praktisk mulig å montere inne i nisjen trekkes alltid totalt 5 mm klaring i sidene, og dette er selve 

tekstilbredden på liftgardinen, som sikrer at den får plass. Denne lille glipen gjør at noe lys kan 

slippe inn i sidene.  

 



NYTTIG INFORMASJON 

1700-TALLS LIFTGARDIN, ROLL-UP 
 

   
TRENGER DU HJELP?  

Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning 
Live Chat  |  Video-konsultasjon  |  design@gardinmaker.no  

 

 

 

Som et alternativ kan du vurdere å montere 1700-talls liftgardinen på vegg, enten på eller over 

vinduskarmen, slik at den henger ganske tett inntil vinduet. Her kan du velge om liftgardinen skal 

gå kant-i-kant med vinduskarmen, eller om lysinnslippet fra sidene skal reduseres ved å øke 

bredden 3-7 cm på hver side. Merk at også liftgardiner montert utvendig på vegg vil slippe inn 

noe lys fra siden fordi veggbeslagene bygger ca 5 cm ut fra vegg. Montering på vegg over 

vinduet er også et tips for å få vinduet til å virke større!  Mål opp hvert vindu så nøyaktig som 

mulig ved bruk av laser eller et målebånd i stål. Ved bestilling oppgis mål i mm.  

For montering i nisje tar du vannrette, horisontale mål innvendig fra kant til kant tre ulike steder; 

både øverst, i midten og nederst, og benytter det minste målet. Deretter tar du loddrette mål 

langs begge sider og i midten, og benytte det lengste målet.  

Merk at produktmålet du bestiller i bredde og høyde (mm) alltid er ferdig produksjonsmål på 

selve liftgardin-tekstilen. Ved montering i nisje må du derfor selv ha trukket totalt 10 mm klaring i 

bredden, men du gjør ingen reduksjon i høydemålet. For utvendig montering gjelder ingen 

minimumskrav til karmdybde. Du kan selv velge om liftgardinen skal gå helt rett, kant-i-kant med 

karmen der du legger til totalt 2 cm på det største breddemålet for å sikre av tekstilen blir rett 

med karmen. Har du et karmløst vindu, eller ønsker du at liftgardinen skal hindre mer sidelys, så 

oppgir du den totale bredden som skal dekkes, og legger til ytterligere 3-7 cm etter ønske. Til 

slutt måles lengden på området som du ønsker skal dekkes, fra overkant av topplist til underkant 

av trestokken.  

 

Slik monterer du: 

Til montering følger det med et riktig antall beslag som benyttes til montering i tak / nisje og til 

vegg. Skinneprofilen på baksiden av den ferdige liftgardinen klikkes enkelt inn i disse beslagene. 

For barnesikring følger det alltid med snoromtag. Les medfølgende bruksanvisning nøye før 

montering. 

 

Rengjøring: 

Enkelte tekstil-kvaliteter kan vaskes såfremt de er sydd uten fôr. Mange av våre tekstiler er 

imidlertid laget av naturfibre som ikke kan vaskes fordi de da vil krympe. I tillegg har de fleste 

stoffer en naturlig stivhet som kan bli borte når de vaskes, og vi anbefaler derfor at du kontakter 

et renseri som har kunnskap om riktig behandling og håndtering av din 1700-talls liftgardin. 

Liftgardinene støvtørkes med en håndholdt støvsuger på lav sugestyrke eller en støvkost. 

Tekstilene skal ikke strykes flate, men de kan om nødvendig glattes ut med et dampstrykejern når 

de henger oppe.  

 

Garanti: 

Vi er sikre på at du vil sette pris på våre liftgardiner, og nyte dem uten problemer i mange år. Alle 

våre produkter har 5 års garanti, som gjelder ved funksjonsfeil på selve liftgardin-systemet. 

Garantien på produktene gjelder ikke ved feil installasjon eller ved feil bruk. 

 


