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Montagevägledning
Rullgardiner

med kedjedrag



Var god observera

Våra tyger är antistatiska och
tack vare en särskild fram-
ställningsprocess är tygerna
motståndskraftiga mot smuts
och damm.

Avborstning med en våt bor-
ste eller dammtrasa då och
då är ofta tillräckligt.

Kedjedrag < 180-200 cm

Kära kund

Denna skräddarsydda gardin är framställd till dina behov. Materialens
höga kvalitet och en formfulländad design garanterar en lång livstid och
därmed även lång tids glädje av din produkt.

Var god läs igenom de följande anvisningarna innan du monterar. Felak-
tig montering kan leda till olyckor.

Ytterligare vägledning
Se även vår monteringsfilm här: http://www.uniggardin.se/content/29-vagledning

Om du får problem med din gardin, så kan du hitta svar på en rad olika ofta ställda frågor här: 
http://www.uniggardin.se/content/6-faq

1Montering i tak eller vägg 
1. Fästena skruvas upp i taket eller i
väggen. Fästena ska monteras så att ytter-
sidorna har samma breddmått som det
breddmått du angav vid beställningen.
2. Rullgardinen sätts i fästena samtidigt
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2Avmontering 
Om rullgardinen ska avmonteras
igen ska mothak-funktionen kopplas
ifrån genom att sticka in något platt i
det platta hålet som sitter på framsi-
dan av fästet.
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1Montering i tak eller i vägg 
1. Fästen skruvas upp i taket eller i väggen.
Fästena ska monteras så att yttersidorna har
samma breddmått som det breddmått du
angav vid beställningen.
2. Rullgardinen monteras först i fästet med
krysset i mitten (illustration 2).
3. Härefter skjuts motsatta änden in i det
andra fästet (illustration 1).

2

2Avmontering
Om rullgardinen ska avmonteras ska
den först tas ut från fäste 1.Stick in ett
platt föremål framifrån i fästet för att
lossa rullgardinen. Härefter kan det
tas ut ur fästet mitt emot.
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Kedjedrag > 200 cm

Montering av UNIG Rullgardin med kedjedrag


