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TYPE A : ETT ENKELT VINDU

For montering til ett enkelt vindu kan 
gardinskinnen monteres i tak (1) eller  
på vegg, - enten helt opp mot tak (2) 
eller i ønsket avstand over vinduet (3). 
Skinnelengden bør være minst 25 cm 
utenfor karm på hver side for å sikre 
maks lysinnslipp. Skinnen kan også 
monteres inne i selve vindusnisjen (4). 

TYPE B: VINDUER I REKKE

Ved flere vinduer i rekke bør gardin-
skinnen monteres for å dekke den totale 
lengden. Den kan monteres i tak (1) eller 
på vegg, enten helt opp mot tak (2) eller 
i ønsket avstand over vinduene (3) og 
med minst 25 cm skinne utenfor karm på 
hver side for parkering av gardinhøyde 
godt på utsiden av vinduet.

LENGDE
FYLL 

INN MÅL

A: Vegg-
lengden 
som skal 
dekkes

cm

Bruk ønsket skinne-
lengde som 
bestillingsmål. 
Vi trekker klaring for 
endelokk og sikrer 
tilpasning av mål.

ALTERNATIV 1: TAKMONTERING
En takmontert skinne gjør at takhøyden visuelt øker slik at rommet virker større. Mål den totale lengden fra vegg til vegg eller til 
der skinnen skal slutte på veggen, og gjør fratrekk for eventuelle taklister på begge sider. Rette skinnelengder oppgis alltid i 
ønsket lengde avrundet ned i hele cm, der vi trekker nødvendig klaring for endelokk og sikrer tilpasning av endelig 
produksjonsmål. Hjørneløsninger (1A+1B) oppgis alltid som hele veggmål, der vi tilpasser produksjonsmålet og trekker 
klaring med utgangspunkt i at senter av skinnen monteres i en avstand på 5 cm fra vegg. Gardinskinnene (1A+1B) inklusive bue 
vil ferdig montert dekke oppgitte veggmål.

ALTERNATIV 2: VEGGMONTERING  OPP TIL TAK
Nexty enkel gardinskinne har veggbeslag med skruehull under som gjør det mulig å feste 
skinnen på vegg men likevel helt opp til tak, som er anvendelig når takmontering ikke er mulig. 

ALTERNATIV 3: VEGGMONTERING 
Nexty gardinskinne monteres med veggbeslag med skruehull over, som må monteres 
minst 4 cm under tak eller taklist. Avhengig av gardinens foldtype øverst i gardinhodet, dvs. 
hvor mye den bygger ut på baksiden mot vegg, benyttes veggbeslag i en avstand på enten 
35 mm eller 45 mm fra vegg. Beslagene har skruehull i overkant som blir lite synlige fra gulvhøyde. 

ALTERNATIV 4: MONTERING I NISJE 
Nexty gardinskinne kan monteres med takbeslag inne i karmen, og gir et rent og innebygget utseende og en mer synlig 
vinduskarm. Påse at det er tilstrekkelig karmdybde for feste av takbeslag (min. 4,2 cm)  med tillegg av gardindybden, som vil
variere i forhold til valgt gardinmodell. Ref. målskjema for våre fire ulike gardinmodeller til bruk med gardinskinner.
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TYPE C: STORE GLASSFLATER

Ved store vindusflater bør gardin-
skinnen monteres i tak for å dekke hele 
lengden fra vegg til vegg (1B). 
Alternativt benyttes gardinskinner til to 
vegger (1A+1B) som skjøtes i hjørnet 
med en innvendig bue. Hjørne-
løsningen muliggjør en mer fleksibel 
plassering av gardinhøydene.

1A
1B

Veggbeslag til enkel skinne
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RETT SKINNE
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HJØRNELØSNING

LENGDE
FYLL            

INN MÅL

A: Vegglengden
målt fra hjørnet

cm

B: Vegglengden
målt fra hjørnet

cm

Mål fra vegg til vegg, eller til dit 
skinnen skal slutte på vegg og 
inn til hjørnet. Vi trekker klaring 
for endelokk, bue og beslag i 
begge retninger. Takbeslag 
monteres 5 cm fra vegg.
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