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  Innehållsförteckning 
 

M28  Rullgardin med max mått 200x240cm 
M28S   Rullgardin med sidodrag sida 3   

M28MD 12V RTS   Rullgardin med 12V fjärrmotor sida 4 

M28MD 24V WT  Rullgardin med 24V kabelbundenmotor sida 5 

M28S-Kåpa  Rullgardin med sidodrag i kåpa sida 6 

M28MD-Kåpa  Rullgardin med motor i kåpa sida 7 

 

M28 EasyRoll  Rullgardin med max mått 200x240cm 

M28F EasyRoll  Rullgardin med mjukstängande fjädermekanism sida 8 

M28MD iFit  Rullgardin med 12V trådlös batterimotor sida 9 

 

M34  Rullgardin med max mått 230x240cm 

M34S  Rullgardin med sidodrag sida 10 

M34S-Kas. R 70  Rullgardin med sidodrag i kassett sida 11 

M34M-Kas. R 70  Rullgardin för totalmörkläggning med sidodrag sida 12 
 

M36  Rullgardin med max mått 250x240cm 

M36F  Rullgardin med fjädermekanism sida 13 
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M43  Rullgardin med max mått 300x300cm 

M43S  Rullgardin med sidodrag sida 14 

M43MD  Rullgardin med 230V motordrift sida 15 

M43S-Kas. R 90  Rullgardin med sidodrag i kassett sida 16 

M43S-Kas. Q 85  Rullgardin med sidodrag i kassett sida 17 

M43MD-Kas. R 90  Rullgardin med 230V motordrift i kassett sida 18 

M43MD-Kas. Q 85  Rullgardin med 230V motordrift i kassett sida 19 

M43M-Kas. R 90  Rullgardin för total mörkläggning med sidodrag sida 20 

M43MMD-Kas. R 90  Rullgardin för total mörkläggning med 230V motordrift sida 21 

M43MMD-Kas. Q 85 Rullgardin för total mörkläggning med 230V motordrift sida 22 

M43S-Kåpa  Rullgardin i kåpa med sidodrag sida 23 

 

M65  Rullgardin med max mått 380x400cm 

M65E  Rullgardin med sidodrag sida 24 

M65MD  Rullgardin med 230V motordrift sida 25 

M65E-Kas. Q 100  Rullgardin med sidodrag i kassett sida 26 

M65MD-Kas. Q 100  Rullgardin med 230V motordrift i kassett sida 27 

M65MMD-Kas. Q 100 Rullgardin för total mörkläggning med 230V motordrift sida 28 

 

M70  Rullgardin med max mått 380x400cm 

M70V  Rullgardin med vev sida 29 

M70VB  Rullgardin med vevbox sida 30 

M70MD  Rullgardin med 230V motordrift sida 31 

M85  Rullgardin med max mått 450x500cm 

M85V  Rullgardin med vev sida 32 

M85MD  Rullgardin med 230V motordrift sida 33 

MB7-Kassett  Rullgardin med max mått 160x140cm 

MB7-Kassett  Rullgardin för skymning med sidodrag sida 34 

 

Tillbehör   sida 35 
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Rullgardin M28S  

Rullgardin med sidodrag   

 

  

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø28 mm.  

Vitt sidodrag (kulkedja).  

Fjädrande ändtapp 

Vita stålkonsoler med täcksidor, för tak/väggmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M28S kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -34 mm.  

Max bredd 2000 mm. Max höjd 2400 mm  

(Screen väv PVC max bredd 1600 mm. Max höjd 2000 mm.)  

  

Tillbehör  

Färgade sidodrag. Sidodrag, konsoler och täcksidor finns i svart och krom(krom med metalkulkejda). 

Metalkulkejda. Sidodrag kan förses med metalkulkejda. 

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

  

Dekorlist i trä  

Dekorlist 50 mm i massiv bok, björk, laserad valnöt, eller färgade i vit och svart.  

Dekorlist 35 mm i laserad björk, bok och valnöt, massiv valnöt, laserad merbau eller färgad vit.           

Insydd fållkäpp i furu eller pvc. 

 

Fasonering 12 olika modeller. 

Monteringskonsol 
vägg/tak (standard) 

Monteringskonsol 
vägg/tak lång 

Monteringskonsol 
vägg/tak i borstat 

aluminium 
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Monteringskonsol 
vägg/tak (standard) 

Monteringskonsol 
vägg/tak (lång) 

Rullgardin M28MD   (Roll up 28 RTS) 

Rullgardin med motordrift 12V nätström/batteristav 

 

 

 

Produktspecifikation  

Svetsat aluminiumrör Ø28 mm.  

Somfy Roll up RTS (12V nätström/batteristav) -motor.  

Strömsladd/transformator. 

Litium eller uppladdningsbar batteristav för AA batterier. 

1-4 kanals fjärrkontroll. 

Fjädrande ändtapp.     

Stålkonsoler med täcksidor, för tak/väggmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M28MD kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.   

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -35 mm.  

Max bredd 2000 mm. Max höjd 2400 mm. (Min bredd 450mm) 

(Screen väv PVC max bredd 1600 mm. Max höjd 2000 mm).  

  

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium. 

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist. 
 

Dekorlist i trä  

Dekorlist 50 mm i massiv bok, björk, laserad valnöt, eller färgade i vit och svart.  

Dekorlist 35 mm i laserad björk, bok och valnöt, massiv valnöt, laserad merbau eller färgad vit.           

Insydd fållkäpp i furu eller pvc.    

Fasonering 12 olika modeller.     

Monteringskonsol 
vägg/tak i borstad 

aluminium 

1 och 4 kanals 

fjärrkontroll 

Litiumbatteristav 8st 

Uppladdningsbar batteristav 10st 
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Väggbrytare och 

transformator 

Rullgardin M28MD   (Roll up 28 WT) 
 

Rullgardin med motordrift 24V nätström    

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Svetsat aluminiumrör Ø28 mm.  

Somfy Roll up WT (24V nätström) -motor.  

Väggbrytare och transformator. 

Fjädrande ändtapp.   

1 eller 4 kanals fjärrkontroll.   

Stålkonsoler med täcksidor, för tak/väggmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M28MD kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.   

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -35 mm.  

Max bredd 2000 mm. Max höjd 2400 mm. (Min bredd 360mm) 

(Screen väv PVC max bredd 1600 mm. Max höjd 2000 mm).   

 

Tillbehör  
 

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium. 
Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist. 
 

Dekorlist i trä  

Dekorlist 50 mm i massiv bok, björk, laserad valnöt, eller färgade i vit och svart.  
Dekorlist 35 mm i laserad björk, bok och valnöt, massiv valnöt, laserad merbau eller färgad vit.           

Insydd fållkäpp i furu eller pvc.    

 

Fasonering 12 olika modeller.   

Monteringskonsol 
vägg/tak (standard) 

Monteringskonsol 
vägg/tak (lång) 

Monteringskonsol 
vägg/tak i borstad 

aluminium 
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Rullgardin M28S-Kåpa  

Rullgardin med sidodrag i kåpa   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø28 mm.  

Vitt sidodrag (kulkedja).  

Vitlackerad aluminiumkåpa för vägg-/takmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M28S-Kåpa kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -50 mm.  

Max bredd 2000 mm. Max höjd 2400 mm.  

(Screen väv PVC max bredd 1600 mm. Max höjd 2000 mm.)  

  

Tillbehör  

Metallkulkedja  

Sidodrag kan förses med metallkulkedja. 

 

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

  

Dekorlist i trä  

Dekorlist 50 mm i massiv bok, björk, laserad valnöt, eller färgade i vit och svart.  

Dekorlist 35 mm i laserad björk, bok och valnöt, massiv valnöt, laserad merbau eller färgad vit.           

Insydd fållkäpp i furu eller pvc.   

  

Fasonering 12 olika modeller.                                                                                                                                                                  
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 Rullgardin M28MD-Kåpa  

Rullgardin med 12/24V motor i kåpa   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø28 mm.  

Valfri 28mm motor (se M28MD)  

Vitlackerad aluminiumkåpa för vägg-/takmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M28MD-Kåpa kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -47 mm.  

Max bredd 2000 mm. Max höjd 2400 mm.  

(Screen väv PVC max bredd 1600 mm. Max höjd 2000 mm.)  

  

Tillbehör  

 

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

  

Dekorlist i trä  

Dekorlist 50 mm i massiv bok, björk, laserad valnöt, eller färgade i vit och svart.  

Dekorlist 35 mm i laserad björk, bok och valnöt, massiv valnöt, laserad merbau eller färgad vit.           

Insydd fållkäpp i furu eller pvc.   

  

Fasonering 12 olika modeller.                                                                                                                                                                  
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Monteringskonsol 
vägg/tak  

Monteringskonsol 
vägg/tak lång 

Fyrkantigt handtag 

Träs över en insydd 

furukäpp 

Finns i vit, transparant, 

svart och metallic grå. 

D-Ring 

Skruvas fast i en insydd 

furukäpp 

Finns i vit, aluminium och 

guld 

Monteringskonsol Easy Roll 
Vridbar för enkel justering 

vägg/tak (standard) 

ej nischmontage 

Rullgardin M28F Easy Roll  

Rullgardin med mjukstängande fjädermekanism   

  

    
 

 

Produktspecifikation  

Svetsat aluminiumrör Ø28 mm.  

Mjukstängande fjädermekanism.  

Stålkonsoler med vita täcksidor, för tak/väggmontering.  

Utanpåliggande rund bottenlist i aluminium (alu, vit eller svart).  

Fjädrande ändtapp. 

M28F kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.   

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -35 mm.  

Max bredd 2000 mm. Max höjd 2400 mm (Min bredd 555mm) 

(Screen väv PVC max bredd 1600 mm. Max höjd 2000 mm.)    

 

Tillbehör  
 

Dekorlist i aluminium (utan dragsnöre) 

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium. 

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium. 

Rektangulär borstad aluminiumlist. 

Dekorlist i trä (utan dragsnöre) 

Fållkäpp (insydd) i pvc eller rund aluminium (utan dragsnöre)   

Dekorlist 50 mm i massiv bok, björk, laserad valnöt, eller färgade i vit och svart. 

Dekorlist 35 mm i laserad björk, bok och valnöt, massiv valnöt, laserad merbau eller färgad vit.           

 
 

Fasonering 12 olika modeller 

Dragsnöre med träknopp 

(standard) 

Skruvas fast i en insydd 

furukäpp 

Finns i vit och träfärgad 

iFit handtag (gummi) 

Träs över en 

Insydd furukäpp 
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Monteringskonsol 
vägg/tak (standard) 

Rullgardin M28MD   (iFit 28mm RTS) 

Rullgardin med uppladdningsbar motordrift 12V    

 

 

 

 

 

Produktspecifikation 

Svetsat aluminiumrör Ø28 mm. 

iFit RTS (12V uppladdningsbar) -motor. 

Laddningskabel (4m). 

1-5 kanals fjärrkontroll. 

Fjädrande ändtapp.     

Stålkonsoler med täcksidor, för tak/väggmontering. 

Insydd rund bottenlist i aluminium. 

M28MD kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion. 

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -35 mm. 

Max bredd 2000 mm. Max höjd 2400 mm. (Min bredd 470mm) 

(Screen väv PVC max bredd 1600 mm. Max höjd 2000 mm). 

 

Tillbehör  
 

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium. 

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist. 
 

Dekorlist i trä  

Dekorlist 50 mm i massiv bok, björk, laserad valnöt, eller färgade i vit och svart.  

Dekorlist 35 mm i laserad björk, bok och valnöt, massiv valnöt, laserad merbau eller färgad vit.           

Insydd fållkäpp i furu eller pvc.    

Fasonering 12 olika modeller.     

Monteringskonsol 
vägg/tak (lång) 

Monteringskonsol 
vägg/tak i borstad 

aluminium 

1 och 5 kanals fjärrkontroll 
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Rullgardin M34S  

Rullgardin med sidodrag   

 

  

 

 

Produktspecifikation 

Strängprofilerat aluminiumrör Ø34 mm. 

Vitt sidodrag (kulkedja). 

Fjädrande ändtapp 

Vita stålkonsoler för tak/väggmontering. 

Insydd rund bottenlist i aluminium 

M34S kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -44 mm. 

Max bredd 2300 mm. Max höjd 2400 mm  

(Screen väv PVC max bredd 2000 mm. Max höjd 2000 mm.) 

  

Tillbehör  

Metallkulkedja. Sidodrag kan förses med metallkulkedja. 

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium. 

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium. 

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

  

Dekorlist i trä  

Dekorlist 50 mm i massiv bok, björk, laserad valnöt, eller färgade i vit och svart. 

Dekorlist 35 mm i laserad björk, bok och valnöt, massiv valnöt, laserad merbau eller färgad vit. 

Insydd fållkäpp i furu eller pvc. 

 

Fasonering 12 olika modeller. 

Monteringskonsol 
vägg/tak 
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Rullgardin M34S-Kas. R 70 

Rullgardin med sidodrag i kassett 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation 

Strängprofilerat aluminiumrör Ø34 mm. 

Vitt sidodrag (kulkedja). 

Vitlackerad aluminiumkassett 70x63mm för vägg-/takmontering. 

Insydd rund bottenlist i aluminium. 

M43S-Kassett kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion. 

 

Mått 

Vävmåttet = Totalmåttet -52 mm. 

Max bredd 2300 mm. Max höjd 2400 mm. 

(Screen väv PVC max bredd 2000 mm. Max höjd 2000 mm.) 

 

Tillbehör 

Metallkulkedja 

Sidodrag kan förses med metallkulkedja. 

 

Dekorlist i aluminium 

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium. 

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium. 

Rektangulär borstad aluminiumlist. 

 

Dekorlist i trä 

Dekorlist 50 mm i massiv bok, björk, laserad valnöt, eller färgade i vit och svart. 

Dekorlist 35 mm i laserad björk, bok och valnöt, massiv valnöt, laserad merbau eller färgad vit. 

Insydd fållkäpp i furu eller pvc. 
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Rullgardin M34M 

Rullgardin för total mörkläggning med sidodrag 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation 

Strängprofilerat aluminiumrör Ø34 mm. 

Vitt sidodrag (kulkedja). 

Vitlackerad aluminiumkassett 70x63mm för vägg-/takmontering. 

Vitlackerad utanpåliggande rektangulär bottenlist i aluminium. 

M43M kan levereras med samtliga mörkläggande vävar (PG:D) från vår kollektion. 

 

Mått 

Vävmåttet = Totalmåttet -52 mm. 

Max bredd 2300 mm. Max höjd 2400 mm. 

(Screen väv PVC max bredd 2000 mm. Max höjd 2000 mm.) 

 

Tillbehör 

Metallkulkedja 

Sidodrag kan förses med metallkulkedja. 
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iFit handtag 

Träs över en 

insydd furukäpp 

Finns i vit, 

transparant, svart 

och metallic grå. 

D-Ring 

Skruvas fast i en 

insydd furukäpp 

Finns i vit, 
aluminium och 

guld 

Rullgardin M36F  

Rullgardin med fjädermekanism 

 

  

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø36 mm.  

Fjädermekanism.  

Stålkonsoler med vita täcksidor för tak/väggmontering.  

Insydd furukäpp med dragsnöre och träknopp. (Valfri höjd)  

M36F kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.   

 

 

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -38 mm.  

Max bredd 2500 mm. Max höjd 2400 mm  

(Screen väv PVC max bredd 2000 mm. Max höjd 2000 mm.)  

  

 

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

  

Dekorlist i trä  

Dekorlist 50 mm i massiv bok, björk, laserad valnöt, eller färgade i vit och svart.  

Dekorlist 35 mm i laserad björk, bok och valnöt, massiv valnöt, laserad merbau eller färgad vit.           

Insydd fållkäpp i furu eller pvc.    

 

Fasonering 12 olika modeller.  

Monteringskonsol 

vägg/tak 

Dragsnöre med 

träknopp 

(standard) 

Skruvas fast i en insydd 

furukäpp 

Finns i vit och träfärgad 

iFit handtag (gummi) 

Träs över en 

Insydd furukäpp 
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Rullgardin M43S  

Rullgardin med sidodrag 

 

  

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø43 mm.  

Vitt sidodrag (kulkedja).  

Fjädrande ändtapp 

Vita stålkonsoler för tak/väggmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M43S kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -44 mm.  

Max bredd 3000 mm. Max höjd 3000 mm  

(Screen väv PVC max bredd 2600 mm. Max höjd 2400 mm.)  

  

Tillbehör  

Metallkulkedja. Sidodrag kan förses med metallkulkedja. 

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

  

Dekorlist i trä  

Dekorlist 50 mm i massiv bok, björk, laserad valnöt, eller färgade i vit och svart.  

Dekorlist 35 mm i laserad björk, bok och valnöt, massiv valnöt, laserad merbau eller färgad vit.           

Insydd fållkäpp i furu eller pvc.    

 

Fasonering 12 olika modeller.  

Monteringskonsol 
vägg/tak 
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Rullgardin M43MD 

Rullgardin med 230V motordrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø43 mm.  

Motor från Somfy (Sonesse 6/20) eller Vestamatic (Quiet 6/28)  

Fjädrande ändtapp 

Vita stålkonsoler för tak/väggmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M43MD kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

 

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -48 mm.  

Max bredd 3000 mm. Max höjd 3000 mm  

(Screen väv PVC max bredd 2600 mm. Max höjd 2400 mm.)  

  

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

 

Seriekoppling 

”Dikt an” axel  
Skjutbar axel med låsringar (max 150cm) 

 

 

 

Monteringskonsol 
vägg/tak 
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Rullgardin M43S-Kas. R 90  
Rullgardin med sidodrag i kassett    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø43 mm.  

Vitt sidodrag 

Vitlackerad aluminiumkassett 90x90 för vägg-/takmontering.  

Utanpåliggande rund bottenlist i aluminium.  

M43S-Kassett kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

 

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -52 mm.  

Max bredd 3000 mm. Max höjd 3000 mm.  

(Screen väv PVC max bredd 2600 mm. Max höjd 2400 mm.) 

 

 

Tillbehör  

Metallkulkedja 

Sidodrag kan förses med metallkulkedja. 

 

Seriekoppling 

 

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  
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Rullgardin M43S-Kas. Q 85 

Rullgardin med sidodrag i kassett    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø43 mm.  

Vitt sidodrag 

Vitlackerad aluminiumkassett 82x83 för vägg-/takmontering.  

Utanpåliggande rund bottenlist i aluminium.  

M43S-Quad kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -52 mm.  

Max bredd 3000 mm. Max höjd 3000 mm.  

(Screen väv PVC max bredd 2600 mm. Max höjd 2400 mm.) 

 

Tillbehör  

Metallkulkedja 

Sidodrag kan förses med metallkulkedja. 

 

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

 

Seriekoppling 

”Dikt an” axel  

Skjutbar axel med låsringar (max 150cm) 

 

Montage på vägg 

Montage i tak/undertak 
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Rullgardin M43MD-Kas. R 90  
Rullgardin med 230V motordrift i kassett    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø43 mm.  

Somfy Sonesse 6/20 230V eller Vestamatic Quiet 6/28 230V motor. 

Vitlackerad aluminiumkassett 90x90 för vägg-/takmontering.  

Utanpåliggande rund bottenlist i aluminium.  

M43MD-Kassett kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -57 mm.  

Max bredd 3000 mm. Max höjd 3000 mm.  

(Screen väv PVC max bredd 2600 mm. Max höjd 2400 mm.) 

 

Tillbehör  

 

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

 

Seriekoppling 
”Dikt an” axel  

Skjutbar axel med låsringar (max 150cm) 

  

  



   

19  2017 

Rullgardin M43MD-Kas. Q 85  

Rullgardin med 230V motordrift i kassett   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø43 mm.  

Somfy Sonesse 6/20 230V eller Vestamatic Quiet 6/28 230V motor. 

Vitlackerad aluminiumkassett 83x84 för vägg-/takmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M43MD-Quad kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -66 mm.  

Max bredd 3000 mm. Max höjd 3000 mm.  

(Screen väv PVC max bredd 2600 mm. Max höjd 2400 mm.) 

 

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

Rektangulär Quad vit aluminiumlist. 

 

Seriekoppling 

”Dikt an” axel  

Skjutbar axel med låsringar (max 150cm) 

  

 

Montage på vägg 

Montage i tak/undertak 



   

20  2017 

Rullgardin M43M-Kas. R 90 

Rullgardin för total mörkläggning med sidodrag 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation 

Strängprofilerat aluminiumrör Ø43 mm. 

Vitt sidodrag (kulkedja). 

Vitlackerad aluminiumkassett 91x88mm för vägg-/takmontering. 

Utanpåliggande bottenlist i aluminium med extra vikt. Borstlist bakom listen. 

Vitlackerade slussar för montage i vägg och nisch. 

M43M kan levereras med samtliga mörkläggande vävar (PG:D) från vår kollektion. 

 

Mått 

Max bredd 3000 mm. Max höjd 2600 mm. 

 

Tillbehör 

Metallkulkedja 

Sidodrag kan förses med metallkulkedja. 

 

  



   

21  2017 

Rullgardin M43MMD-Kas. R 90 

Rullgardin för total mörkläggning med 230V motordrift 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation 

Strängprofilerat aluminiumrör Ø43 mm. 

Motor från Somfy (Sonesse 6/20) eller Vestamatic (Quiet 6/28)  

Vitlackerad aluminiumkassett 91x88mm för vägg-/takmontering. 

Utanpåliggande bottenlist i aluminium med extra vikt. Borstlist bakom listen. 

Vitlackerade slussar för montage i vägg och nisch. 

M43MMD kan levereras med samtliga mörkläggande vävar (PG:D) från vår kollektion. 

 

 

 

Mått 

 
Max bredd 3000 mm. Max höjd 2600 mm. 

 

 

  



   

22  2017 

 

Rullgardin M43MMD-Kas. Q 85 

Rullgardin för total mörkläggning med 230V motordrift   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø43 mm.  

Motor från Somfy (Sonesse 6/20) eller Vestamatic (Quiet 6/28) 

Vitlackerad rektangulär aluminiumkassett 83x84 mm. 

Utanpåliggande bottenlist i aluminium med extra vikt. Borstlist bakom listen. 

Vitlackerade slussar (65x28 mm) med dubbla borstlister för montage i vägg och nisch. 

M43MMD-Quad kan levereras med samtliga mörkläggande vävar (PG:D) från vår kollektion.  

  

 

Mått  

Max bredd 3000 mm. Max höjd 3000 mm.  

 

  



   

23  2017 

 

Rullgardin M43S-Kåpa  
Rullgardin i kåpa med sidodrag  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø43 mm.  

Vitt sidodrag (kulkedja).  

Vitlackerad aluminiumkåpa för vägg-/takmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M43SKåpa kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -54 mm.  

Max bredd 3000 mm. Max höjd 3000 mm.  

(Screen väv PVC max bredd 2600 mm. Max höjd 2400 mm.)  

  

Tillbehör  

Metallkulkedja  

Sidodrag kan förses med metallkulkedja. 

 

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

  

  

  



   

24  2017 

Rullgardin M65E (Easy lift) 

Rullgardin med sidodrag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø65 mm.  

Vitt sidodrag med metallkulkedja 

Utväxlingsmekanism med lyftkraft på 10kg 

Fjädrande ändtapp. 

Vita stålkonsoler för tak/väggmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M65E kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -47 mm.  

Max bredd 3800 mm. Max höjd 4000 mm  

(Screen väv PVC max bredd 3500 mm. Max höjd 4000 mm.)  

  

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

Rektangulär Quad vit aluminiumlist. 

  

Seriekoppling 
”Dikt an” axel  

Skjutbar axel med låsringar (max 150cm) 

  

Monteringskonsol 
vägg/tak 



   

25  2017 

Rullgardin M65MD 

Rullgardin med 230V motordrift 

 

  

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø65 mm.  

Motor från Somfy (Sonesse 6/20) eller Vestamatic (Quiet 6/28)  

Fjädrande ändtapp. 

Vita stålkonsoler för tak/väggmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M65MD kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -55 mm.  

Max bredd 3800 mm. Max höjd 4000 mm  

(Screen väv PVC max bredd 3500 mm. Max höjd 4000 mm.)  

  

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

Rektangulär Quad vit aluminiumlist. 

  

 Seriekoppling 
”Dikt an” axel  

Skjutbar axel med låsringar (max 150cm) 

 

  

Monteringskonsol 
vägg/tak 



   

26  2017 

Rullgardin M65E-Kas. Q 100  

Rullgardin med sidodrag i kassett Quad    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø65 mm.  

Utväxlingsmekanism med lyftkraft på 10kg 

Metalkulkedja 

Vitlackerad aluminiumkassett 100x110 för vägg-/takmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M65E-Kassett Quad kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -66 mm.  

Max bredd 4000 mm. Max höjd 4000 mm.  

(Screen väv PVC max bredd 3500 mm. Max höjd 4000 mm.)  

 

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist. 

Rektangulär Quad vit aluminiumlist.  

  

 Seriekoppling 

”Dikt an” axel  
Skjutbar axel med låsringar (max 150cm) 

  

Montage på vägg 

Montage i tak/undertak 



   

27  2017 

Rullgardin M65MD-Kas. Q 100  

Rullgardin med 230V motordrift i kassett  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø65 mm.  

Motor från Somfy (Sonesse 6/20) eller Vestamatic (Quiet 6/28). 

Vitlackerad aluminiumkassett 100x110 för vägg-/takmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M65MD-Kassett Quad kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

 

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -66 mm.  

Max bredd 4000 mm. Max höjd 4000 mm.  

 

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist.  

Rektangulär Quad vit aluminiumlist. 

  

 Seriekoppling 

”Dikt an” axel  

Skjutbar axel med låsringar (max 150cm) 

 

Montage på vägg 

Montage i tak/undertak 



   

28  2017 

Rullgardin M65MMD-Kas. Q 100 

Rullgardin för total mörkläggning med 230V motordrift   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø65 mm.  

Somfy Sonesse 6/20 230V eller Vestamatic Quiet 6/28 230V motor. 

Vitlackerad rektangulär aluminiumkassett 100x110 mm. 

Vitlackerade aluminiumgavlar 

Utanpåliggande bottenlist i aluminium.  

Vitlackerade aluminium slussar 65x28 mm.  

Dubbla borstlister i slussarna, en bakom kassetten och en längst ned på underlisten. 

M65MMD-Quad kan levereras med samtliga mörkläggande vävar (PG:D) från vår kollektion.  

  

 

Mått  

Max bredd 4000 mm. Max höjd 4000 mm.  

 

Seriekoppling 

”Dikt an” axel  

Skjutbar axel med låsringar (max 150cm) 

 

  



   

29  2017 

Rullgardin M70V 

Rullgardin med vev 

 

 

 

Produktspecifikation  

Förzinkat valsrör Ø70 mm.  

Fast eller avtagbar vev 

Fjädrande ändtapp. 

Vita/aluminium stålkonsoler för tak/väggmontering.  

Insydd oval bottenlist i aluminium.  

M70V kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -77 mm.  

Max bredd 3800 mm. Max höjd 4000 mm  

 

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

 

Seriekoppling 
”Dikt an” axel  

Skjutbar axel med låsringar (max 150cm) 

 

  

Monteringskonsol 
vägg/tak 



   

30  2017 

Rullgardin M70VB 

Rullgardin med vevbox   

 

 

 

Produktspecifikation  

Förzinkat valsrör Ø70 mm.  

Vevbox med avtagbar vev 

Fjädrande ändtapp. 

Vita/aluminium stålkonsoler för tak/väggmontering.  

Insydd oval bottenlist i aluminium.  

M70VB kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -77 mm.  

Max bredd 3800 mm. Max höjd 4000 mm  

 

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

 

Linrör 

Aluminium eller vitlackerat linrör för skydd av linan. 

  

Monteringskonsol 
vägg/tak 



   

31  2017 

Rullgardin M70MD 

Rullgardin med motordrift 

 

 

 

Produktspecifikation  

Förzinkat valsrör Ø70 mm.  

Somfy Sonesse 6/20 230V eller Vestamatic Quiet 6/28 230V motor. 

Fjädrande ändtapp. 

Vita/aluminium stålkonsoler för tak/väggmontering.   

Insydd oval bottenlist i aluminium.  

M70MD kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -77 mm.  

Max bredd 3800 mm. Max höjd 4000 mm  

 

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

 

 

  

Monteringskonsol 
vägg/tak 



   

32  2017 

Rullgardin M85V 

Rullgardin med vev 

 

 

 

Produktspecifikation  

Förzinkat valsrör Ø85 mm.  

Fast eller avtagbar vev 

Fjädrande ändtapp. 

Vita/aluminium stålkonsoler för tak/väggmontering.  

Insydd oval bottenlist i aluminium.  

M70V kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -92 mm.  

Max bredd 4500 mm. Max höjd 5000 mm  

 

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

 

 

  

Monteringskonsol 
vägg/tak 



   

33  2017 

Rullgardin M85MD 

Rullgardin med motordrift 

 

 

 

Produktspecifikation  

Förzinkat valsrör Ø85 mm.  

Somfy Sonesse 6/20 230V eller Vestamatic Quiet 6/28 230V motor. 

Vita/aluminium stålkonsoler för tak/väggmontering.   

Insydd oval bottenlist i aluminium.  

M85MD kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -92 mm.  

Max bredd 4500 mm. Max höjd 5000 mm  

 

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

 

 

  

Monteringskonsol 
vägg/tak 



   

34  2017 

Rullgardin B7 Kassett 

Kassettrullgardin inkl. gejdrar för skymning 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation 

Strängprofilerat aluminiumrör Ø25 mm. 

Vitt sidodrag (kulkedja). 

Vitlackerad aluminiumkassett 62x40 mm för väggmontering. Levereras med dubbelhäftande skumtejp. 

Kan även skruvas fast i flänsen på översidan vid behov. 

Vitlackerad utanpåliggande rektangulär bottenlist i aluminium. 

Vitlackerade gejdrar för montage i vägg. Levereras med dubbelhäftande tejp. 

MB7 kan levereras med samtliga mörkläggande vävar (PG:D) från vår kollektion. 

 

Mått 

Innermått mellan slussar är: totalmått – 72mm. 

Max bredd 1600 mm.  

Max höjd: Varierar beroende på väv. 

Mörkläggande väv: 1400 mm 

Transparant väv: 1800 mm 

Screen väv: 1200 mm 

 

Tillbehör 

Metalkulkejda 

Sidodrag kan förses med metalkulkedja. 

 

Dekorlist i aluminium (Utan slussar) 

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist. 

  



   

35  2017 

TILLBEHÖR 

Bottenlister i aluminium 

 

 

 

 

Monteringsprofil 
 

Kan kombineras med samtliga M28 modeller och även Duplex 

 

 

 

 

 

MER KOMMER INOM KORT! 

Clipsfäste 


