vouwgordijnen.

technische fiche

systeem

bediening
Ketting voor het optrekken en neerlaten

baleinen

van het vouwgordijn.

Steeds aan de achterkant.

child safety
stof
Transparant

Om aan de child safety
| Light filtering

minstens 150 cm

wetgeving te voldoen,
mogen de kettingen
niet lager komen dan
150 cm boven de grond.
Download meer info
via de QR code

afmetingen van het systeem.

naden.
Wanneer het vouwgordijn breder is dan 280 cm zullen er 2 verticale naden zijn.
Vouwgordijnen en overgordijnen worden

32 cm

vervaardigd met industriële naaimachines.
Ter hoogte van de stiksels kan er eventueel

40 cm

een minimale lichtinval zijn. (licht dat door
de gemaakte gaatjes schijnt). Dit is echter
verwaarloosbaar bij het verduisteren van
een ruimte. Het is een aandachtspunt indien
naden

naden

zou ervaren.

afmetingen van het systeem + steun (zowel voor plafond- als muur bevestiging.)
• 41 mm breed
• 44 mm hoog

u deze minimale lichtpuntjes als storend

(Dit geldt niet bij transparante stoffen met referentie.: OT530LB, OT531LB, OT532LB,
OT534LB, OT535LB, OT537LB, OT570LB, OT571LB, OT572LB, OT573LB, OT574LB, OT575LB)

De steunen en het systeem worden steeds in het wit geleverd.

voering.
meerdere vouwgordijnen
met verschillende hoogtes.

Voering als bescherming tegen eventuele verkleuring, als mooiere afwerking

Wanneer er meerdere vouwgordijnen met verschillende hoogtes naast elkaar

light filtering stoffen en is enkel verkrijgbaar in het wit.

van de achterzijde (standaard voering) of als een verduisterend effect
(verduisterende voering). Voering is enkel mogelijk in combinatie met

worden geplaatst, is het essentieel om dit te melden. Enkel op die manier
kunnen wij een doorloop van de baleinen verzekeren.

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
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 vouwgordijnen.

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

