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Bestilling

Tips og Triks

Når du bestiller Ballauff, skal du vælge det dessin du ønsker og den model du
ønsker.
Rullegardin, med oprul nedefra. Ekstra valg er kantebånd ( 12 farver ).
Bemærk nogle dessins kræver kantebånd. Ekstra valg er også kappe 8 cm i
toppen. Ved tilvalg af kappe kommer der snorlås på.
Rullegardin, med oprul for oven. Nogle dessins produceres som rullegardin
med opruldning for over, med kædetræk.
Foldegardin med snortræk.
Panelgardiner, hvor systemet anskaffes i DK. Panelgardinet leves færdig med
velcro i toppen og tyngdeliste i bunden.
Til sidst skal du vælge om det er højre eller venstre betjent.
Du skal sikre dig at det valgte, holder sig indenfor breddemålene, da der her
er begrænsninger.
Se modellerne på www.ballauff.dk Se dessin og kantebånd www.ballauff.fr

Opmåling

Inde i vinduesrammen: Typisk skal der trækkes 1 cm fra strammål, i bredden.
Uden på vinduesrammen, væg og loftmontering. Her er det ikke nødvendigt at
trække fra.
Kontroller at produktet kan monteres der hvor du ønsker det.

Montering

De fleste modeller ( rullegardiner og foldegardiner ) , monteres direkte gennem
stokken. Ved vægmontering skrues der ind gennem stokken forfra, og ved
loftmontering, skrues der gennem stokken nedefra og op. Ved rullegardiner
med kappe, kan skruen gemmes under kappen. Det samme gælder ved
foldegardiner, men her skal man ind bag ved gardinet.
Man kan montere på vinkel.
Vi har også tilpasset nogle beslag, så det er muligt at tage gardiner ned og
sætte det op igen, mange gange. Det kan bruges ved vindues vask, eller
forsatsruder, hvor du skal ind bag gardinet.
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Monteringsskruer

Monteringsskrue uden gevind i toppen, anbefales. Medfølger ikke.
Rullegardinet danner en
bølge over rullen, når det
rulles op.

Ønsker du snorlås, men ikke
kappe.

Regøring

For at fjerne ”bølgen” der dannes over rullen, når du trækker rullegardinet op,
kan du ved et rask ryk i optrækssnoren, fjerne denne.

Visse steder, hvor det ikke er nemt at opsætte en snorvikler, kan det være
praktisk med en snorlås. Denne kan du eftermontere.

Ballauff produkterne bør støvsuges med jævne mellemrum.
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