MONTERINGSGUIDE
GARDINHØYDER – 6 ULIKE MODELLER
Kom i gang:
Pakk forsiktig opp gardinhøydene fra emballasjen. Vær spesielt forsiktig slik at gardinkroker ikke faller av,
da gardinhøydene leveres ferdig rynket og kroket i forhold til dine spesifikasjoner.

GARDINHØYDER
MED RYNKEBÅND
GARDINMODELL 1-4:
Gardinhøyder med rynkebånd leveres med valgfri fold i
gardinhodet; blyantfold, wavefold, viftefold eller gruppefold.
Alle gardinhøyder sydd med rynkebånd har snorer som
allerede er trukket sammen for automatisk å danne en unik
foldtype som fordeler seg jevnt i hele stoffbredden.
Gardinene er ferdig rynket når de leveres fra oss.

1. Blyantfold

2. Wavefold

Merk; du må aldri klippe av snorene på gardinen når den er
ferdig rynket! Snorene er snurret rundt en snorsamler som er
festet i en lomme bak på gardinbåndet, og på en slik måte at
snorene enkelt skjules på baksiden av gardinen.

Ved bestilling av gardinhøydene spesifiserte du om valgt
gardinmodell skulle henges opp i en gardinstang eller i en
gardinskinne, som du nå på forhånd har montert.
I det følgende beskrives hvordan du skal henge opp
gardinene med utgangspunkt i ditt valgte oppheng.

3. Viftefold

4. Gruppefold

OPPHENG AV GARDINHØYDEN
PÅ EN GARDINSTANG
FREMGANGSMÅTE:
Ved bestilling av gardinhøydene spesifiserte du om
gardinhøyden skulle henge under selve opphenget, eller
alternativt løftes noe slik at gardinopphenget blir mindre
synlig bak gardinen ved at gardinen krokes i lommer plassert
lavere i rynkebåndet.
Vi har plassert gardinkrokene i riktig lomme på gardinbåndet
i forhold til din bestilling. Hvis du likevel trenger å gjøre
justeringer i forhold til endelig høyde på gardinen i forhold til
gardin-stangen som du har montert, kan du velge å kroke om
gardinene og benytte en annen lomme på båndet.

Gardinhøyden henger
under gardinstangen

Gardinhøyden dekker
noe av gardinstangen

Har du valgt at dine gardinhøyder skal brukes som
funksjonelle fortrekk og trekkes for og fra? Da anbefaler vi at
du plasserer minst èn gardinring på utsiden av
veggholderen, slik at gardinen ikke følger etter når du
trekker i den.
Hekt til slutt gardinkrokene inn i øyet på gardinringene og la
gardinhøydene henge ned. Gardinhøyder med wave-fold
monteres alltid med to gardinkroker og ringer per fold.
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Gardinkrokene festes til
lommen i rynkebåndet
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OPPHENG AV GARDINHØYDER
PÅ EN GARDINSKINNE
FREMGANGSMÅTE:
Ved bestilling av gardinhøydene spesifiserte du om
gardinhøyden skulle henge under selve opphenget, eller
alternativt løftes noe slik at gardinopphenget blir mindre
synlig bak gardinen ved at gardinen krokes i lommer
plassert lavere i rynkebåndet.
Vi har plassert gardinkrokene i riktig lomme på gardinbåndet i forhold til om dine gardiner skal henge under
gardinskinnen, eller krokes i lommer lavere på
gardinbåndet slik at de løftes noe og opphenget blir
mindre synlig. Hvis du likevel trenger å gjøre justeringer i
forhold til endelig høyde, kan du velge å kroke om
gardinene og benytte en annen lomme på båndet. Merk at
gardinhøyder med wavefold alltid henger under
gardinskinnen i èn fast høyde.

Gardinhøyden henger
under gardinskinnen

Gardinhøyden dekker
noe av gardinskinnen

Påse at du benytter skinnens endelokk til å henge den
ytterste gardinkroken slik at gardinen ikke følger etter når
du trekker den for.
Hekt gardinkrokene inn i øyet på trinsene og la til slutt
gardinhøydene henge ned.

Gardinkrokene festes til
lommen i rynkebåndet

GARDINHØYDER MED
STANGBÅND OG STÅLMALJER
GARDINMODELL 5-6:
Gardinhøyder med stangbånd henges opp ved å tre
stangen inn gjennom lommene på baksiden av båndet.
Stålmaljer tres gjennom maljehullene liksom en s-form.
Hver endeside skal folde seg bak og inn mot veggen.
Når gardinstangen er ferdig tredd gjennom lommene i
båndet eller i maljene, henges den opp i veggholdere på
hver side. La minst èn fold henge utenfor veggholder slik
at ikke gardinen følger med når du trekker gardinen for.

5. Stangbånd

6. Stålmaljer

La til slutt gardinhøydene henge ned.

Gardinstangen tres inn
gjennom lommene
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GENERELLE RÅD
Det kan forekomme enkelte folder eller rynker i tekstilen etter at de har vært pakket sammen og transportert til deg.
Vi anbefaler derfor at du henger opp gardinene så raskt som mulig etter mottak. De fleste rynker eller folder vil normalt rette
seg ut etter noe tid, så la de henge seg ut litt!
Tekstilene skal ikke strykes flate, men de kan om nødvendig glattes ut med et dampstrykejern eller en steamer når de henger
oppe. Gardinene støvtørkes med en håndholdt støvsuger på lav sugestyrke eller en støvkost.
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 dine gardiner.
Tekstiler i rene naturstoffer, liksom 100% lin eller bomull, består av naturfibre som kan skades og falme når de utsettes for sol
og dagslys. Vi anbefaler at disse kvalitetene fôres for at dette skal forhindres. Ved foring vil ikke gardinene lenger være
transparente, og vaskbare tekstiler vil miste muligheten for vask. Enkelte naturtekstiler, liksom tyngre lingardiner, vil kunne
sige over tid.
Vi er sikre på at du vil sette pris på våre gardiner, og nyte dem uten problemer i mange år. Alle våre produkter har 5 års
garanti, som gjelder ved funksjonsfeil. Garantien på produktene gjelder ikke ved feil installasjon eller ved feil bruk.
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