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Draperiets 
överkant 

hamnar ca 
3,5 cm  

under taket. 

1. Kontrollera skenans längd. Tänk på att ändstoppen ökar skenans 
längd ca 1,5 cm. Se skarvdel nedan om sådan används. 
 
2. Montera takfästena vinkelrätt mot skenan. Fästena bör monteras 
jämt fördelade över skenans längd (max 60 cm mellan) och ca 10 
cm från skenändarna. 
 
3. Montera fast ett ändstopp på skenans ena ytterände. Skruva fast 
stoppet från sidan med medskickade självborrande skruv. Det andra 
stoppet monteras när gliden/draperiet är på plats i skenan. 
 
4. Lyft upp skenan och skruva fast fästena mot taket.  
 
5. Gliden/draperiet ska föras in i skenans ände. Lyft upp draperiet 
hopvikt och för in gliden i skenans ände. 
 
6. Montera därefter fast det sista ändstoppet. Skruva fast stoppet 
från sidan med medskickade självborrande skruv. 

Akustikdraperi 

Monteringsanvisning Takmonterat 

Dragstav fästs i 
draperiets övre hörn, 
genom tyget. 
Se figur. 
  
 
 
Plastband monteras 
mellan två draperier i 
dess övre hörn, 
genom tyget. 
 
 
 
Vridstopp monteras vid 
önskad position. Tryck 
vridstoppet mot skenans 
underkant och vrid fast 
det. Se figur. 

Skarvdelen monteras olika från fall till 
fall. 
-Alt 1. Montera ihop skenlängderna 
med skarvdelarna innan takmontering. 
Fixera med självborrande skruven. 
-Alt 2. Fäst en skarvdel i den ena  
skenan. Montera upp denna mot  
takytan. För därefter på den andra 
skenan i skarvdelen. Fäst med  
självborrande skruv.  
-Alt. 3 Kontakta oss för vägledning. 

Dragstav  

Plastband  
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Akustikdraperi 

Monteringsanvisning Bärverksmontering 

Längsgående montering 

Tvärgående montering 

1. Kontrollera hållfastheten av bärverkets nedpendling. 
Extrapendla vid behov. Mät upp bärverksprofilens breddmått. 
Standardbredd är 24 mm.  
 
2. Kontrollera skenans längd. Tänk på att ändstoppen ökar 
skenans längd ca 1,5 cm. Se skarvdel om sådan används. 
 
3. Montera fast ett ändstopp på skenans ena ytterände. Det 
andra stoppet monteras när gliden/skenan är på plats i skenan.  
 
4. Lyft upp skenan mot bärverkstaket. (Det är enklast om två 

personer monterar skenan, en som håller och en som skruvar 
fast bärverksclipsen).  

Ev. 5. Längsgående montering 
Montera de längsgående bärverksclipsen jämt fördelade över 
skenans längd med ca 60 cm mellan samt ca 10cm från ske-
nans ytterändar. Använd två stycken clipsdelar i varje fäst-
punkt (en på varje sida), Skruva fast clipsen med skruvar. 
Se bild upp till vänster. 
 
Ev. 5. Tvärgående montering 
Montera de tvärsmonterade bärverksclipsen i korsande bär-
verksprofil (cc 60 cm). Passa in skenan så ytterändarna ham-
nar nära fästpunkter. Varje fästpunkt består av fyra stycken 
clipsdelar som monteras enl. bild. Skruva fast clipsen i skenan. 
 
6. Gliden/draperiet ska föras in i skenans ände. 
Lyft upp draperiet ihopvikt och för in gliden i skenans ände. 
 
7. Montera därefter fast det sista ändstoppet. 

Skarvdelen  
Alt 1. Montera ihop skenlängderna 
med skarvdelarna innan takmonte-
ring. Fixera med en självborrande 
skruv/skenände. 20mm under 
skenskarvens överkant. 
Alt 2. Fäst en skarvdel i den ena 
skenan. Montera upp denna mot 
takytan. För därefter på den andra 
skenan i skarvdelen. Fixera med 
en självborrande skruv/skenände. 
20mm under skenskarvens över-
kant. 
Alt. 3 Kontakta oss för vägledning. 

Dragstav fästs i 
draperiets övre hörn. 
Se figur. 

Plastband 
monteras mellan 
två draperier i 
dess övre hörn. 
Se figur. 

Vridstopp monteras vid önskad position. 
Tryck vridstoppet mot skenans underkant 
och vrid fast det. Se figur. 

Tillbehör 



1. Kontrollera skenans längd. Tänk på att ändstoppen ökar 
skenans längd ca 1,5 cm. Se skarvdel nedan om sådan  
används. 
 
2. Montera väggkonsolerna cc 60 cm. Använd det ovala spåret 
för att ha möjlighet finjustera höjden. Vi rekommenderar att 
skenans överkant monteras på en höjd som är ca 10 cm 
högre, än draperiets längd (tygets längd i sträckt läge). Detta 
ger att draperiets nederkant hamnar ca 3 cm över golvet (om 
annat inge anges vid beställning).  
 
3. För in de medförda skruvarna i skenans övre spår. De är 
fästpunkterna mellan skena och fäste. 
 
 
4. Lyft upp skenan och skruva fast den mot konsolerna med 
mutter på ovansidan av fästet. Om skenans ände ligger an 
mot en vägg, bör ett ändstopp monteras i detta skede.  
 
5. Justera in montagehöjden för konsolerna och skruva fas 
konsolerna i väggen. 
 
6. Gliden ska föras in i skenans ände. Lyft upp draperiet  
ihopvikt och för in gliden/draperiet i skenans ände.  
 
7. Fäst ändstoppen i skenans ändar.  

Dragstav fästs i draperiets övre hörn. 
Se figur. 
 
Plastband monteras mellan två draperier i 
dess övre hörn. Se figur. 
 
 
Vridstopp monteras vid önskad position. 
Tryck vridstoppet mot skenans underkant och 
vrid fast det. Se figur. 
 
 
Skarvdel fästs ovanifrån mellan två skenän-
dar. Fixera med en självborrande skruv/
skenände. 20mm under skenskarvens över-

kant. 
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Akustikdraperi 

Monteringsanvisning Väggmonterat 

Ca 60 cm 

Dragstav  

Plastband  

Vridstopp 



 

Draperikartongerna är vid leverans markerade med ”A” eller ”B”.  
Montera draperierna vartannat A och B om inte annat anges på följesedeln. 
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Akustikdraperi 

Upphängning 


