
SERTIFIKATER 
• Antibakteriell – soppdrepende 
• PVC-fri 
• Oeko-Tex-standard 100 
• Brannklassifisering 

• B1: Standard DIN 4102-1
• M1: Standard NF P92 501-7 
• B-s1 d0: Klassifisert iht. 
NBN EN 13501-1 

• Monteres innvendig på selve vinduet
• For et rent, innebygget utseende
• Vinduskarmene blir mer synlig
• Ingen krav til karmdybde

OPPMÅLINGSGUIDE
& TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SQUID® SELVKLEBENDE TEKSTIL TIL VINDUET

TRENGER DU HJELP? 
Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning 

Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no 

BREDDE FYLL INN MÅL

A: Øverst cm

Legg til totalt 10 cm (5+5 cm) 
som ekstra margin ved 
beskjæring. 
Merk; tekstilen leveres på rull i 
fast bredde 130 cm, og må 
deretter skjøtes i bredden.

TRINN 1: MÅL BREDDEN
Mål det horisontale, vannrette målet i 
midten, innvendig i karmen. Til dette 
målet legger du til 10 cm ekstra for 
beskjæring (5 cm på hver side). Dette 
er ditt produksjonsmål. 

Squid® levers på rull med en fast 
bredde på 130 cm som skal dekke et 
vindu med bredde inntil 120 cm. 
Ved vindusstørrelser over 120 cm 
skjøtes tekstilen, og du må bestille det 
samme antall høyder som dekker den 
totale bredden på vinduet.

TRINN 2: MÅL HØYDEN
Ta et loddrett mål i midten, og legg til 
10 cm ekstra for beskjæring (5 cm 
både oppe og nede). Dette målet som 
ditt bestillingsmål. Minimum 
bestillingshøyde er 100 cm. For 
høyder over 100 cm bestilles tekstilen 
opprundet til nærmeste cm.

HØYDE FYLL INN MÅL

B: Midten cm

Legg til 10 cm på ditt høyde-
mål for beskjæringskant  som 
endelig bestillingsmål. 
Merk; minimum bestillings-
høyde er 100 cm.

PRODUKTSPESIFIKASJON
• Tekstil: 100 % vevd polyester (PES) 
• Fôr: polypropylen (PP) 
• Produsert i BELGIA 
• Vekt stoff: 105 g/m2 
• Vekt bakside plastfilm (fôr): 35 g/m2 
• Total vekt: 140 g/m2 
• Tekstiltykkelse: 0,3 mm
• Tekstilbredde: 130 cm

EGENSKAPER
• Transparensnivå: transparent 
• Fargefasthet: 6–7 
• Selvklebende (vannbasert akryllim) 
• Fuktsikker
• HR++(+) glasskompatibel                                                

(ikke for 006 Coal) 
• UV-bestandig
• Kjøleeffekt
• PVC-fri
• Halogen-fri
• Kun til innvendig bruk
• Brukstid: minimum 5 år 

SPESIFIKASJON ETTER FARGE

Lys refleksjon

Lys transmisjon 

Lys absorpsjon

Solenergi refleksjon

Solenergi transmisjon

Solenergi absorpsjon

UV-transmisjonsfaktor 

Kjølingseffekt 

Visuell kontakt med utsiden 

Utnyttelse av dagslys

Åpenhetsfaktor (%) 

001 Chalk       002 Bone 003 Oak          004 Ash         005 Rock 006 Coal
Hvit Krem Lys brun Lys grå Mørk grå Sort


