
Udsyn
”Udsyn” er en klassificering af, 
hvor godt udsynet er bevaret, 
når gardinet er rullet ned og 
man kigger ud inde fra byg-
ningen.

Indkig
“Indkig” er en klassificering af, 
hvor godt man kan se igennem 
det nedrullede gardin, hvis man 
befinder sig uden for bygningen.

Ikke længere transparent. Dog kan 
skygger og personer fortsat genken- 
des, hvis der er de rette lysforhold.

Udsynet er nedsat, men
konturer er tydelige 

Det er ikke muligt at se
igennem dugen 

Der er næsten et
frit udsyn 

Udsynet er meget nedsat,
og man kan kun se et 
grundris

Udsynet er ganske lidt nedsat,
og personer kan gen-
kendes igennem dugen fra 
en distance på 10 m. 

Det er ikke muligt at se igennem
dugen

Er transparent i en grad, hvor 
personer nemt kan genkendes.

Dugen er tæt på at være uigennem-
sigtig. Skygger kan dog genkendes, 
hvis man befinder sig mindre end 
1 meter fra vinduet.

Knap så transparent, men personer
kan fortsat genkendes.

Beskyttelse mod varme
Klassificeringen ”Beskyttelse 
mod varme” beskriver i hvilken 
grad, at solafskærmningen er 
i stand til at forhindre solens 
opvarmning af et rum.

Klassificeringen overholder
DIN EN 14501, hvis afskærm-
ningen kombineres med et 
varmeabsorberende vindues-
glas (U=1.2W/m2K,gV=59%).
Solenergiens totale gtot 
transmittans udregnes efter
DIN 13363, Part 1.

 

Den mulige reducering af sol-
varme, når der ikke samtidig 
anvendes et vinduesglas 
med afskærmene effekt(ca.)
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Lys udvendig dug
og lyse udvendige alu-
miniums persienner

Mørk udvendig dug og
mørke udvendige alu-
miniums persienner  

Meget reflekterende  
indvendig dug og lyse
udvendige persienner 

Lys indvendig dug

Mørk indvendig dug

Klassificering 
Beskyttelse mod varme

Dugegenskaber
Termisk og visuelt 

Klassificering af
Udsyn

Klassificering af 
Indkig
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Aluminiums lameller: betydningen af de angivne tal 

7 Lysreflektion i %
0 Lystransmission i %
93 Lysabosorbering i %

71028 
Designnummer 
(se ovenstående beskrivelse)

16/25
Tilgængelig lameller/bredde 

Dug: Betydningen af de angivne tal

10 Lysreflektion i %
0 Lystransmission i %
90 Lysabsorbering i %

40025
Design-
nummer 

Kollektions-
navn 

Uni

Design 40000  til 40047

Graden af gennemsigtighed  

Anvendelse

Produktets anvendelighed
i forhold til det enkelte design

Beskrivelse af kollektionen

Opbygningn af designnumre

Vær venligst opmærksom på følgende:
- Illustrationerne er kun vejledende og kan varriere fra de originale dugprøver.
- Fotometriske værdier i henhold til EN 410. 
- Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i dokumentet.

De sidste tre tal - designnummer 

Andet tal - priskategori 0–3  

71028
40025

Tekstiler til rullegardiner, panelgardiner, 
plissé- og lamelgardiner 

4 =
Første tal - 4 eller 7

Aluminiumslameller til persienner 7 =
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Beskrivelse af kollektionen
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Symbol Beskrivelse

Egnet til rullegardiner 

Egnet til panelgardiner 

Egnet til lamelgardiner  

Egnet til plisségardiner

Egnet til glasliste-
rullegardiner

Egnet til kassette-
rullegardiner

Rullegardiner egnet
til erhverv

Rullegardiner 
egnet til ovenlys

Symbol Beskrivelse

Rengøres med et mildt 
sulfo produkt ved maks
 30° (ingen maskinvask)

Aftørres med en fugtig 
klud

Børstes eller støvsuges
på lige flader 

Symbol Beskrivelse

B1

B1: DIN 4102 B1
Brandhæmmende    

A2

A2: DIN 4102 A2  
ikke brandbar

M1

M1: NF P92-507, 
Permanent brand-
hæmmende   Symbol

SymbolSymbol Beskrivelse

transparent

semi-transparent

dim out 
(lysdæmpende effekt)

mørklægning

Symbol Beskrielse

Rullegardiner egnet 
til udestue

Produkt-egnethed Anvendelse Vedligeholdelses-
vejledning

Symbol Beskrivelse

89 89 mm

127 127 mm

250 250 mm

Lamelbredde ved lamel-
gardiner

Brandegenskaber Graden af gennemsigtighed Vådrumsegnet

Trykbart
materiale

Rullegardiner 
egnet til ovenlys




