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Instruktioner vid invändig uppsättning av gardiner i aluminiumkarmar.
Gäller för parhusens fönsterpartier över hörn av aluminium, Schüco FWS 50.
• Att göra hål i aluminiumkarmarna och öppningsbar aluminiumfönsterbåge utvändigt är inte tillåtet.
• Att göra hål i öppningsbar båge invändigt är inte tillåtet.
• Vid uppsättning av gardiner som skruvas fast i aluminiumkarmarna gäller följande:
GENERELLT
1)
2)
3)

4)

All håltagning invändigt i aluminiumkarmarna skall utföras restriktivt. Speciellt restriktiv skall man vara i
de liggande/horisontella profilerna då dessa till viss del är bärande för glastyngden.
Uppsättning av gardiner som medför att det skall skruvas i aluminiumkarmarna skall utföras av fackman
vid t.ex företag för solavskärmning eller gardinföretag.
Gardintyper som denna beskrivning avser är rullgardiner, plisségardiner, lamellgardiner, persienner och
vanliga gardiner. Vid motordrift föredras att el-ledningar skruvas mot smyginklädnaden istället för mot
aluminiumkarmen om uppsättning utförs med skruv.
När gardin plockas ner och hålen i aluminiumkarmen inte återanvänds skall dessa förses med vitt
täcklock av plast, eller iskruvad skruv med vitmålat huvud.

VAR KAN MAN SKRUVA?
5)

6)

Se bilder på sidan 2 och 3

Det är tillåtet att skruva i karmyta som vänder sig in mot rummet, dock inte längs noten på de
horisontella karmarna. På de horisontella karmarna skall man hålla ett avstånd om 10 cm till de
vertikala stående karmarna, undantag se markering med *. På karmyta som ansluter mot isolerglasruta
får man inte skruva ända intill isolerglaset. Skruva inte i infästningsbultarna.
Skruvar får inte nå in i tätningar och vattendränering. Då förstörs dessa funktioner.

SKRUVAR
7)
Maximal storlek på skruvhål är 8 mm i diameter med minst 30 cm avstånd mellan hålen
8)
Beslag som kräver två skruvar i nära anslutning till varandra får inte ha skruvhål större än 5 mm i
diameter med ett minsta avstånd på 4 x diametern.
9)
Lämpliga skruvar är någon form av plåtskruv, alternativt gängad skruv. Bäst är med en så kallad
Blindnitmutter om man vill att det skall sitta riktigt säkert vid montage av tyngre saker. Skruvar av
rostfritt material rekommenderas men även rostskyddade/galvaniserade skruvar kan användas.
Exempel på

plåtskruv

gängad skruv

blindnitmutter
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Skruva inte i infästningsbultarna. Mitt emot finns ett
täcklock, så det går att identifiera var de är placerade.

Insida

Utsida

= tillåten
håltagning i karm
Vertikaldetaljer
Mått i mm.

= inte tillåten
håltagning i båge och
horisontell karm

Detalj 1
30
Undvik att skruva i
”noten” på de
horisontella
profilerna.

”Noten” går längs hela bredden
på de horisontella profilerna

Detalj 1

*
10 cm

10 cm

30

På undersida av
*de= 10
cm långa
rödmarkerade
områdena är det
tillåtet att skruva
med skruv som är
max 17 mm lång.

Detalj 3
Vertikaldetaljer
Mått i mm.

Skruva inte i de
horisontella
karmarna närmast
de stående
vertikala karmarna

Skruvar får ej gå utanför den röda
prickade linjen. Om de gör det
fördärvas tätningar och
vattendräneringar.

Detalj 2

*

10 cm

10 cm

Insida

*
Detalj b

Detalj a

10 cm

10 cm

Detalj 3

Insida fönster - gavel
Vy – principbild

Schüco FWS 50
aluminium invändigt och utvändigt

Horisontaldetaljer
Mått i mm.

30

*

Detalj 2

Utsida
Detalj a

Detalj b
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Skruva inte i infästningsbultarna. Mitt emot finns ett
täcklock, så det går att identifiera var de är placerade.

Utsida

= tillåten
håltagning i karm

Insida

Vertikaldetaljer
Mått i mm.

= inte tillåten
håltagning i båge och
horisontell karm

Detalj 1
30

Undvik att skruva i
”noten” på de
horisontella
profilerna.

”Noten” går längs hela bredden
på de horisontella profilerna

Detalj 2

Detalj 1
30

*

*
10 cm

* = På undersida av
de 10 cm långa
rödmarkerade
områdena är det
tillåtet att skruva
med skruv som är
max 17 mm lång.

10 cm

Detalj 4
30

Skruva inte i de
horisontella
karmarna närmast
de stående
vertikala karmarna

Detalj 5

Detalj 2
30

10 cm

10 cm

*
50

*

Detalj b

Detalj a

10 cm

Skruvar får ej gå utanför den röda
prickade linjen. Om de gör det
fördärvas tätningar och
vattendräneringar.

10 cm
Detalj 4

Insida

Detalj 5

10 cm

Horisontaldetaljer
Mått i mm.

30

10 cm

Insida fönster - trädgårdssida
Vy – principbild

Schüco FWS 50
aluminium invändigt och utvändigt

Utsida
Detalj a

Detalj b

