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Lamelgardin type

 JM-WL
Lamelgardiner anvendes indvendigt som solafskærmning eller til rumopdeling. Lamellerne er udført i tekstil og kan  
leveres med ”dagslysfunktion”, hvor øverste del af lamellerne er perforerede for lysindfald.

Lamellerne udføres standard i 127 mm bredde. Efter ønske kan bredder på 63, 89 og 100 mm også bestilles. Disse 
dog uden dasgslysfunktion. 

Lamellerne fremstilles i mange farver og forskellige tekstiltyper: Polyakryl, akryl, polyester, glasfiber og bomuld. Flere 
af disse er vaskbare.

Kan betjenes manuelt med snor/kæde og vendestang eller med 230 V motor. 
Lamellerne parkeres i højre eller venstre side, i midten eller hver sin side afhængigt af opgave.

Lamelgardinerne leveres i forskellige udførelser efter opgave. De kan således tilpasses både skrå og buede vinduer, 
hvor overliste er valset efter radius på vinduet.

Faktaboksen
Type JM-WL127

Min bredde Max bredde Min højde Max højde Max 
areal

Snor/perlekæde 200 mm 7000 mm 400 mm 5000 mm 30 m2

Perlekæde 200 mm 6000 mm 200 mm 3500 mm 12 m2

Stang (drejestang) 200 mm 3000 mm 400 mm 2500 mm 4 m2

Motor 700 mm 7000 mm 200 mm 3500 mm 30 m2

Se teknisk specifikation 
på næste side
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Lamelgardin type

JM-WL

Med dagslysfunktion Med buet overliste Med skrånende overliste

1. Overliste, 40 x 25 mm i aluminium. 
2. Lameller, standard 127 mm. Mod et tillæg kan lamellerne bestilles i 63, 89 eller 100 mm bredde  

Lamellerne leveres i forskellige tekstiler og farver i henhold til vores kollektion
3. Bundvægt
4. Afstandsperlekæde
5. Vægt på betjeningsdel
6. Betjening med snor/perlekæde (alternativ betjent med stang eller motor)
7. Endekappe i kunststof grå eller hvid

Overliste pulverlakeret i RAL standardfarve.
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