
Luftridåer Rund - Tillval
Anslutningar
Luftridå Rund kommer som standard med anslutning i vänster gavel men 
har en mängd andra beställningsbara anslutningsmöjligheter: 
- Anslutning höger gavel.
- Anslutning bakåt för höger eller vänster sida
- Anslutning mot golv för vertikala installationer.
- Anslutning topp för vertikala installationer
- Anslutning i sidan, topp eller botten för vertikala installationer. 

Om luftridån beställs med tubarmar kan anslutningarna placeras så att 
installation av rören sker dolt i tubarmen.

M8 inv.gäng:
Rund för horisontellt 
montage kan levereras 
med färdiga fästen för M8 
gångstänger eller pendlar i 
toppen av luftridån (tillval).

Fast konsoll:
Denna konsol är lämplig 
när ni vill montera Rund 
så nära vägg eller tak som 
mojligt. 
Vid montering i tak måste 
luftridån beställas med 
anslutning bakåt för höger 
eller vänster sida.

Tubarm rak:
Perfekt för installationer 
mellan två fasta väggar.
Installation av rör-
anslutningarna kan ske 
dolt i tubarmen för en 
perfekt designad look. Rak 
tubarm lämnar väldigt lite 
åt slumpen vilket kräver en 
exakt måttning av längden.

Tubarm 90°:
Snygg lösning för 
installationer mot tak, 
vägg eller golv. Installation 
av röranslutningarna kan 
ske i tubarmen för en 
stilren dold installation. 
Tubarmen har en bredd på 
min 450mm och beställs i 
måttanpassad längd.

Golvkonsol:
Tillbehör till vertikalt stående 
luftridå intill entreer och dörrar. 

Golvmonterad med Tubarm 90°



Luftridåer Rund - Tillval
När de kommer till möjligheten att anpassa en luftridå efter platsen 
är Rund ett mycket bra val. Som standard levereras Rund i vit färg 
RAL 9016, med ett lätt kantigt utseende och som längst 3 meter 
lång. 

När de kommer till färgen på Rund kan den beställas i vilken  
standard RAL kulör som helst oavsett om du vill ha en blå, grön eller 
svart luftridå. Besök http://www.ralcolor.com/ för att hitta just din 
färg. Tänk på att olika färgerna kan variera något beroende på vilken 
typ av datorskärm du använder. 

Förutom möjligheten att färgsätta luftridån kan den även beställas i 
rostfritt utförande, antingen som slät eller borstad. 

Som standard har Rund en lätt kantig yta som uppkommer i 
kallvalsningen av denna luftridå. Men det finns även möjlighet att 
beställa Rund i ett helt runt utförande utan några valskanter.

Den maximala längden på en enhet är 3 meter. Det smarta med 
dessa luftridåer är att de snabbt kan sammankopplas för att skapa 
en mycket lång luftridå. I sammankopplingen av ridåer finns även 
alternativet att använda sig av så kallade Dummies. Dummien ger 
ett fulländat utseende och kan beställas efter exakta mått för att 
skapa en designridå utan kompromisser. Då kan även rör och elka-
blar installeras dolt i luftridån.

För fler miljöbilder gå in på vår hemsida eller kontakta oss.

Bilden visar 3st seriekopplande Rund med två dummies på 
vardera sida.

Bilden visar 1st Rund med tubkonsoller 90° för vägg.

Bilden visar 2st seriekopplade Rund med en dummie i 
mitten.

Bilden visar 1st Rund med tubkonsoller 90° för golv.


