
FlexShade

MED IUM

FlexShade FMD50 och FMD50M  är robusta  
 rullgardiner i mellanstorleksklassen, och 
 tillverkas i bredder upp till 300 cm. 

Det som gör FMD50-modellerna  speciella är 
de dubbla vävarna, som  erbjuder  oslagbar 
sol- och ljuskontroll. Du  kombinerar en 
screenväv med en  mörkläggande dito för 
att filtrera skarpt  dagsljus, skapa absolut 
mörker under dagtid, eller för att skänka 
en god nattsömn.

Du rullar smidigt upp och ned  rullgardinen 
med  medföljande  kulkedja (FMD50),  eller 
med motor (FMD50M). Kedjan  kommer 

i  samma kulör som  täckkåpan. Radio-
motor eller trådbunden motor kan väl-
jas till (båda 230V). Vid val av trådbun-
den motor istället väljs styrning från ett 
stort utbud från Somfy eller vårt eget 
system Draper Controls. Integration 
mot externa styrsystem är enkelt, och 
FMD50M går lätt att integrera i redan be-
fintligt  system via RS232-protokoll, eller 
Dry Contact. Tillsammans med Draper 
 Controls kan motorerna styras via en IR- 
eller RF- fjärrkontroll. Gardinen  monteras 
enkelt i  fönsternischen, i taket eller mot 
 fönsterkarmen. 

FMD50 och FMD50M kan bli upp till  
300 cm bred och 300 cm hög. Vårt  breda 
 sortiment av  inredningsvävar har färg, 
 funktion och mönster som tillför ett 
 personligt intryck både i hemmet och i 
offentliga  miljöer. 

Se närmare i vår vävkollektion  Everyday 
Life för hela vävutbudet. 

Egenskaper
UNDERLIST I TRE VARIANTER MANÖVRERAS MED KEDJA ELLER MOTOR

TÄCKKÅPOR I PLAST DUBBEL VÄV

FMD50 & FMD50M



93 mm / 3.66 in
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max. ø 70 mm / 2.76 in

max. ø 75 mm / 2.95 in

 
12 mm / 0.47 in *

12 mm / 0.47 in *

FlexShade
TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION

MANÖVRER ING : Kedja eller motor

MAXBREDD: 300 cm

HÖ JD : upp till 300 cm

MEDFÖL JANDE INFÄSTN ING : Beslag för horisontell eller vertikal yta

UNDERL IST: Standard dubbelvikt med söm

Rund underlist vit/grå/svart

Design underbar

FÄRGER HÅRDVARA PL AST: Vit

VÄVAR : Everyday Life-kollektionen

KED JEV IKT: Kedjesträckare ingår som  standard. 
 Kedjevikt kan väljas till. 

Vit

Grå 

Svart

MOTOR Radiomotor

Trådbunden

MANÖVRER ING 
MOTOR

Fjärr RF 5-kanal

Draper Controls

Väggbrytare

Radioväggbrytare för Draper Controls

IR fjärrkontroll

FMD50 & FMD50M FlexShade Medium Double Roller

Installation
•  Monteras  med bes lag  på  hor i sonte l l  e l l e r  
ver t i ka l  y ta

Styrning
•  Manövreras  med h jä lp  av  ked ja  e l l e r  motor

Hårdvara
•  Meta l l bes lag ,  täckkåpor  i  p l as t

Mjukvara
•  Väv  vä l j es  f rån  vår  ko l l ek t ion  Everyday  L i fe

Tekniska detaljer
•  Du vä l j e r  s j ä lv  v id  bestä l l n ing  om reg laget  ska 
p laceras  på  höger  e l l e r  vänster  s ida


