
Montering med takfäste
Plissé i fönsterbåge/fals & Plissé i nisch/fönsterkarm

1.

2.

Takfäste rak fals/båge

Montering i 
fönsterbåge 
Montera fästet 10 cm 
från plisségardinens kant.10 cm

Montering i nisch/
fönsterkarm 
Montera fästet 10 cm 
från plisségardinens kant.

10 cm

Använd en 
stjärnskruvmejsel

Klistermärke
Klistermärket ska
vara synligt mot dig.

Gardinlås

Klister
märke

Plisségardin

Takfäste lutande fals/båge Gardinlås på profil

32310173

32310174

Skruva upp takfästen med de medföljande skruvarna, så att fästena hamnar cirka 
10 cm från plisségardinens kanter. Placera eventuella andra fästen mellan de två 
yttersta med jämna mellanrum.* Om du har beställt Flex-modellen ska du på  
motsvarande vis sätta fast fästen även i nederkanten. Vid bredd över 700 mm så 
klicka även fast gardinlåset i mitten på gardinens över- och underprofil.

Klicka plisségardinen på plats med klistermärket synligt in mot rummet. 
Kontrollera att linorna löper fritt.

*Om du har beställt en plisségardin vars bredd överstiger 810 mm har du fått extra fästen skickade till dig. 
Montera dem enligt anvisningarna, så bärs gardinen upp på bästa sätt. Montera fästena med "flärpen" mot dig.
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Montering på 
fönsterram 
Montera fästet 10 cm 
från plissegardinens kant. 

Klistermärke 
Klistermärket ska 

vara synligt mot dig. 

Takfäste Väggfäste 

Montering med väggfäste 
Plisse på fönsterram & Plisse utanför nisch/fönsterkarm 

Montering utanför 
nisch/fönsterkarm 
Montera fästet 10 cm 

från plissegardinens kant. 

Använd en 

stjärnskruvmejsel 

1. Skruva fast takfästet i väggfästet, som den mittersta bilden (Väggfäste) ovan visar.

2. Skruva upp fästena med de medföljande skruvarna, så att fästena hamnar cirka 10 
cm från plissegardinens kanter. Placera eventuella andra fästen mellan de två yt
tersta med jämna mellanrum.* Om du har beställt Flex-modellen ska du på mots
varande vis sätta fast fästen även i nederkanten.

3. Klicka plissegardinen på plats med klistermärket synligt in mot rummet. 
Kontrollera att linorna löper fritt.

*Om du har beställt en plissegardin vars bredd överstiger 810 mm har du fått extra fästen skickade till dig. 

Montera dem enligt anvisningarna, så bärs gardinen upp på bästa sätt. 
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Montering inglasad balkong 
Plisse till inglasad balkong 

A Bild 1 Bild 2 

1. Öppna alla balkongglas helt.
2. Montera fästena (A) i plissegardinens över- och underprofil, enligt bild 1.

3. Montera först plissegardinen i balkongglasets överkant (se bild 2) och därefter
i underkant (se bild 3). Kontrollera att linorna löper fritt.

4· Klicka fast medföljande plåthandtag på i mitten av gardinprofilen

MILJÖ 

Vi är rädda om dig och miljön 

Alla våra produkter är märkta med Öka-tex Trygg Textil. Det innebär att plissegardinerna som 
du beställer från oss är helt fria från skadliga ämnen för hud och hälsa. Produkterna 
kontrolleras noga av oberoende testinstitut, anslutna till lnternational Oeko-Tex® Association, 
och får genomgå omfattande tester, såväl tyg som tråd.Märkningen garanterar att det inte 
finns några skadliga kemkalier i produkten och att innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen 
inte överstiger internationellt antagna gränsvärden 

GARANTI 

Garantin för plissegardinerna gäller två år (24 månader) från inköpsdatumet. Garantin 
täcker eventuella material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar frakt av plissegardin 
som ska repareras till Plisseexpertens serviceställe, reparationsarbeten, nödvändiga 
material samt frakt tillbaka till kunden 
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