LAV DIT EGET ELEKTRISKE RULLEGARDIN!
I en tid hvor der generelt er skruet ned for både købekraft og tempo, er det måske tid til at
vende blikket mere indad, tid til mere fordybelse, tid til at nyde processerne og glæde sig
over de ting, man kan lave eller skabe selv.
Har du mod på at forene det hyggelige og praktiske med lidt moderne teknik, så er her en
idé til, hvordan du kan lave dit eget elektriske rullegardin.
Det skal du bruge:
Tætvævet bomuldsstof og matchende sytråd
eller rullegardinstof – der findes mange slags både til solafskærmning og mørklægning
(kan købes via ODSIF)
GØR-DET-SELV rullegardinsæt med fjernbetjening (kan købes hos ODSIF)
Elektrisk boremaskine med 6 mm diameter borebits (til betonvæg eller loft)
Målebånd
Stjerneskruetrækker
Håndsav
Saks
Stivelsesspray (KUN ved brug af tætvævet bomuldsstof)

Sådan gør du:
MÅL OP OG SKÆR TIL:
Først skal du måle op og skære aluminiumrøret til den rigtige længde.
Hvis rullegardinet skal sættes op indvendigt i vinduet, skal rørlængden være 3 cm mindre
end vinduesbredden. Skal rullegardinet installeres over vinduet og dækker hele vinduets
flade og ruden, skal rørlængden være mindst 7 cm længere end vinduesbredden. Opsæt
beslagene til systemet iht. fabrikantens vejledning – der kan monteres enten på væg eller i
loft.

Mål op, skær røret til. Her er valgt et mønstret bomuldsstof.

KLIP STOFFET:
Hvis der anvendes almindeligt tætvævet bomuldsstof, dæk da stoffet med stivelsesspray
(gør dette uden for eller i et vel ventileret rum). Når stoffet er tørt, klip det da til den
rigtige størrelse. Det er vigtigt, at stoffet klippes vinkelret. Længden skal som regel svare
til vinduets højde plus 25-30 cm til oprul. Hvis stoffet har tendens til at trevle, kan du
lægge en stribe kontaktlim på stregen, som du klipper efter og trykke limen ned i stoffet
med fingeren. Klip når limen er tør.
Vælger du at sy en bundliste ind i en løbegang nederst på gardinet, sy da først løbegangen
på symaskine (ombukket afhænger af listens bredde). GØR-DET-SELV-sættet
indeholder en hvid bundliste i plast, som sættes uden på stoffet.

Kom stivelsesspray på stoffet og stryg. (kun ved
brug af bomuldsstof). Klip stoffet til rigtig størrelse.
SÆT STOFFET PÅ RULLEN:
Sæt rullegardinet fast på rullen med dobbeltklæbende tape. Sæt bundlisten på (hvis ikke
allerede syet ind i stoffet).

Bundliste syet ind i stoffet. Den skal skæres
1 cm kortere end løbegangen

OPSÆTNING OG TILSLUTNING:
Sæt hjul og transmissionsboks ind i aluminiumsrøret i hver side og sæt rør og
transmissionsboks fast på beslagene. Tilslut transformator og styrepanel i de respektive
huller her til iht. fabrikantens anvisning.

Færdigt rullegardin – her ophængt på udstillingsplade.

Rullegardin i lyst stof i stuemiljø.
AFSLUTTENDE INDSTILLINGER:
Til sidst indstilles ønsket top- og bundposition for rullegardinet og fjernbetjeningen
indstilles iht. fabrikantens vejledning.
Komplet vejledning til systemet findes også på www.odsif.dk under brochurer.

GØR-DET-SELV rullegardinsæt med fjernbetjening fra ODSIF indeholder alt,
hvad der skal bruges til systemet – herunder fjernbetjening, transformator,
styrepanel, transmissionsboks, aluminiumsrør, bundliste, beslag, skruer/rawplugs
og batterier. Ekskl. stof - vejl. udsalgspris DKK 1.495,- som GØR-DET-SELV-sæt.

GØR-DET-SELV rullegardinsæt med fjernbetjening fra ODSIF.

