overgordijnen.

technische fiche

overgordijn met rail

confectie

enkele
plooi

Een rail wordt standaard meegeleverd.

dubbele
plooi

twist

bediening
Het gordijn wordt bediend door de stof
horizontaal te verschuiven.

stof
Transparant

| Light filtering

afmetingen van de rail.

naden.

De rail wordt steeds in het wit geleverd.

De naden in een overgordijn zitten nagenoeg onzichtbaar

Standaard wordt de rail met witte clipsen aan het plafond bevestigd.

verwerkt in de plooien. Anders dan bij vouwgordijnen en

200 cm

rolgordijnen heeft de breedte of hoogte van de gekozen stof

naad

dus geen invloed op het esthetische aspect.
Vouwgordijnen en overgordijnen worden vervaardigd

13,5 mm

met industriële naaimachines. Ter hoogte van
rail

de stiksels kan er eventueel een minimale lichtinval zijn.

clips
19,5 mm

(licht dat door de gemaakte gaatjes schijnt).
Dit is echter verwaarloosbaar bij het verduisteren van een ruimte.

Voor plaatsing tegen de muur dienen afstandsteunen apart bijbesteld
te worden. Per 50 cm wordt 1 steun voorzien. Noteer bij opmerkingen

Het is een aandachtspunt indien u deze minimale lichtpuntjes
als storend zou ervaren.

op de bestelbon: “Met muursteunen” (met meerprijs)

voering.
afstandsteun

Voering als bescherming tegen eventuele verkleuring, als mooiere afwerking
van de achterzijde (standaard voering) of als een verduisterend effect
(verduisterende voering). Voering is enkel mogelijk in combinatie met

pakketbreedte.

light filtering stoffen en is enkel verkrijgbaar in het wit.

De pakketbreedte van een overgordijn varieert tussen de 15% en de 25%
van de afgewerkte breedte. Bij transparante stoffen eerder 15 %,
gevoerde zwaardere stoffen eerder 25%.

doekeigenschappen.
Gordijnstoffen zijn matig vormvast en kunnen altijd een aantal millimeter in de breedte
en de hoogte afwijken. Lichte plooien en onregelmatigheden in de stof zijn normaal

plooidiepte.
De plooidiepte wordt bepaald door het gekozen type confectie.
Hieronder een overzicht:

en benadrukken het natuurlijke karakter van het weefsel. Door verschillende kleurbaden
kunnen de stalen licht afwijken van de werkelijke stoffen. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk
voor eventuele kleurbadverschillen die zich kunnen voordoen tussen reeds bestaande
en nieuw geconfectioneerde overgordijnen.

• Enkele plooi: 10 cm
• Dubbele plooi: 8 cm
• Twist: 16 cm

wasvoorschriften.
Wij raden steeds aan om uw overgordijnen professioneel te laten reinigen.
Bij het verkeerd reinigen van uw gordijnen vervalt elke vorm van garantie.

