
Fremhæv eller skab det ønskede udtryk i rummet med vores elegante og skræddersyede rullegardiner, 
der kan bestilles i et væld af forskellige farver og dessins. Vores løsning dækker alle behov fra enkle 
rullegardiner med LiteRise® til store motorstyrede anlæg

Rullegardin JM-S, JM-M og JM-L kan tilpasses fuldstændig efter behov, både i forhold til valg af farve, størrelse og 
styring. Rullegardinet er frithængende, og det kan efter ønske bestilles med wirestyr. 

Vores indvendige kollektion består af over 400 forskellige farve- og dugkvaliteter. Alle vores duge er af højeste 
kvalitet og designet til at være særlig holdbare. Dugene har holdbarhedsklasse 2 og/eller 3 i henhold til DIN 
EN14201.

Udover valg af dessin og farve, skal dugen også vælges ud fra hvor meget, den skal beskytte mod henholdsvis 
blænding, varme og nysgerrige blikke. Vi har markeret vores duge med symboler og tal, så man hurtigt kan danne 
sig et overblik over dugens egenskaber. 

I forhold til betjening kan der vælges mellem LiteRise®, hvor gardinet bliver betjent fra underlisten, og frit kan 
stoppes ved den ønskede højde, kædetræk, 24 V motor, opladelig batterimotor eller 230 V rørmotor. 

Rullegardin
Type JM-S, JM-M og JM-L



Side 232, indvendig teknik 2019
med dregestang

1.   Rullebom, Ø 34 - 66 mm, alt 
efter bredde på rullegardinet

2. Dug - vælg blandt vores mange 
forskellige farver og dessins

3. Underliste i pulverlakeret alu-
minium, vælg frit mellem alle 
standard RAL farver

4. Endedæksel i hvid, grå eller sort 
plast

5. Monteringsbeslag i plast eller 
stål afhængig af type. Pulverla-
keret stål i hvid, grå eller sort

6. Wirestyr i stål, 2,3 mm, transpa-
rent coating

7. Holder for wirestyr udført i alu-
minium. Type JM-S er udført i 
plast 

Alle modeller (ekskl. LiteRise) kan 
bestilles med eller uden wirestyr. 

Betjeningsmuligheder

A. LiteRise®: Gardinet betjenes fra 
underlisten og kan frit stoppes 
ved den øneskede højde. 

B. Kædetræk i plastik (hvid, grå el-
ler sort) eller metal (tillæg)

C. Drejestang

D. Motor: 24 V eller 240 V motor 

 Batterimotor med opladeligt bat-
teri via USB og fjernbetjening

Tegning
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Rullegardin S, M og L 
type og betjening

Bredde i mm Højde i mm*

Min. Maks. Maks.

Type JM-S med LiteRise® 600 2800 2800 

Type JM-S med kuglekæde 350 2800 3000

Type JM-S med motor 24 V 370 2800 3000

Type JM-S med batterimotor 600 2000 2600

Type JM-M med kuglekæde 400 2800 5000

Type JM-M med drejestang 400 3500 4000

Type JM-M med motor 230 V 600 2800 2800

Type JM-L med kuglekæde 400 4000 6000

Type JM-L med drejestang 400 4000 4000

Type JM-L med motor 230 V 700 4000 6000

* min. højde for alle typer: 200 mm

Side 208, indvendig teknik 2019
uden snorretræk og med 
LiteRise
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Side 208, indvendig teknik 2019
med kuglekæde og snorretræk
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Side 256, indvendig teknik 2019
type L med motor og snorre-
træk


