TEKNISK INFORMATION
Classic Panel, Pinnväv, Symballo

SKÄRMGARDINER
CLASSIC PANEL
Skena

Vagn

Skena finns i vitlack (NCS0500) eller Aluminium natur, 2 – 5 spår.
Max bredd 6000 mm , större bredder skarvas med skarvstycke.
Hand, stav, lindrag eller motordrift.
Vagnen består av en vit aluminiumlist med astrakanband.

Storlek

Gardinen kan tillverkas i valfri storlek.

Fästen

Vägg eller tak.

Skärm/panel

Monteras med astrakanband.

Classic panel

Ange antal lameller, lamellfärg.

SYMBALLO
Väv

Polyester
Bredd 650 mm
3 hål minimum höjd 1700 mm
3 hål max höjd 3000 mm
4 hål minimum höjd 1900 mm
4 hål max höjd 3000 mm

Design

Bredder skena

Caroline Plüss

Vid order ange alltid

2-spår

32 mm

3-spår

50 mm

4-spår

68 mm

5-spår

86 mm

Tillverkningsmått i bredd x höjd i mm, tak eller väggmontage.
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SKÄRMGARDINER
MODELLER:

SKÄRMGARDINER skyddar från insyn och dämpar solljuset

Classic Panel
Symballo

på ett elegant sätt. De ger dig många olika möjligheter till fantasifulla
fönsterinredningar.
Skärmgardinen monteras på en skena med 2 - 5 spår. Valet av
tyg är personligt. Tänk på vilken stämning du vill skapa och låt det
styra ditt val av både färger och mönster.

CLASSIC PANEL Japanerna är skickliga på att förvandla rummen med skärmar/paneler och har använt metoden länge. Classic
Panel kan användas på många sätt: för att skydda från insyn utan att
skymma dagsljuset eller som rumsavdelare. Den är perfekt i en
öppen planlösning.
Classic Panel monteras på en skena med 2 - 5 spår, skjut undan
när den inte behövs och dra fram det för att till exempel skydda mot
alltför starkt solljus .
Classic Panel tillverkas i olika typer av tyger och vävar. Trälamellerna är naturligvis Classic Wood trälameller.
SYMBALLO är en textilprodukt som bygger på våder som delvis
hänger omlott. Symballo har ett grafiskt mönster där flera våder tillsammans bildar nya mönster i ett ljus och skuggspel. I sin enkelhet
har Symballo stora variationsmöjligheter. Ordet symbol kommer av
symballo som betyder "föra ihop" eller "träffas".
Symballo är designad av Caroline Plüss och finns med 3 eller 4 hål.
Vävarna finns i 650 mm bredd med valfri höjd. Symballo tillverkas av
vit polyesterväv och kan kombineras med ett antal vävar i olika färger.

<

Symballo
3 samt 4 hål.
Design:
Caroline Plüss.

< Skärmgardin
PK Linne,
vit, svart.

< Classic Panel
PK vit med
Walnut lamell.

< Symballo
3 samt 4 hål.
Design:
Caroline Plüss.

