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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

 
Lamellgardin til innvendig solskjerming 
 
 

Motor:  

Dimensjon:  

Skinne: Lakkert aluminium 

Lamell:  

Akse: Aluminium 

Tog: Plast og Aluminium 

Snorer: 100% polyester 

Kjede: Plast 

Betjeningsstang: Forzinket eller lakkert stål og 
plast 

Lodd og 
bunnkjede: 

Lakkert stål og plast 

Fjernstyring:  

Andre 
opplysninger: 

 

 

 

  

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Lamellgardin kan brukes med snor (til betjening) og kjede (til vending), med betjeningsstang eller med 
motor. 

Standard bruk: 

Lamellene betjenes sideveis med snoren, og vendes med kjedet. Kjede og snor er festet til vegg med en 
kjedekrok i gjennomsiktig plast. 
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Rengjøring og ettersyn:  
Hvis stoffet kan vaskes f.eks Paris 3300 som er en  
trevira CS duk (100% polyester som er flammehemmende)  
ta lamellen ned fra skinne, fjern lodd og kjede og håndvask  
deretter lamellene i maks 30 grader varmt vann. Heng opp lamellene 
mens de fortsatt er våte.  
OBS: Lamellene kan krympe noe. 
 
Demontering av lameller: 
Fjern koblinskjede i bunnen dersom denne er montert. Løsne lamellene ved å åpne kroken forsiktig med tommelen 
som vist på tegning 8a. Gjør dette kun med den siden som har mothaken, ikke som vist på tegning 8b. 

 
 
Remontering av lameller: 
Vend lamellkrokene med kulekjedet slik at de står rett i fohold til 
toppskinnen. Plasser lamellene en og en inn i krokene til de klikker på 
plass. Se tegning 5.  
OBS: ved tekstil lameller; se til at stingene/skjøten er på samme side på 
alle lamellene. 
Sett på kjede for å koble sammen lamellene (tekstil-lameller) Se tegning 
6a under. 
 

  

OBS! 

Lameller med innsveiset 
lodd kan IKKE vaskes  
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Garanti og vilkår 

5 år ved normal bruk, 2 år på slitedeler. 

  

Renholdsvennlighet 

Kontroller tekniske data for aktuell duk. 

 

Øvrige opplysninger 

 

 
  

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør HD Solskjerming AS 

Postadresse Årøsetervegen 10 

Postnr. og poststed 6422 Molde 

Telefon 91150200 

E-post post@hdsol.no 

Internett  

 

mailto:post@hdsol.no

