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TILBEHØR
      TIL
GARDINER

Rynkebånd

KrokerMaljerWire-oppheng

DuskerDekorbrett



Disse båndene har ekstra stor bredde, hele 17cm, og er veldig godt 
egnet der det er stor takhøyde, eller når man ønsker å skape en spe- 
siell effekt. Kan brukes både på stenger og til skinner.

BREDE RYNKEBÅND

17cm Grafitti

17cm Blyantfold

17cm Zigzag17cm 3-fold



ø45 Classic trestang og Victoria spyd, 
i hvit lin og konjakk.

BREDE RYNKEBÅND

Karajan

Det lønner seg alltid å bruke brede bånd til alle typer gar-
diner. Gardinene henger da mye penere og gir en flott over-
gang mellom oppheng og gardin. 

Karajan (76mm) er vårt mest solgte bånd med flotte “bly-
antfolder”, Vivo (80mm) gir et klassisk 3-fold mønster og 
med Disco-båndene (100mm) kan man lage en stilig “hip-
pe”-effekt. Disco F1 Disco F3

Vivo



ø45 Classic trestang og Victoria spyd, 
i hvit lin og konjakk.

WAVE-BÅND

Snor med glidere må benyttes sam-
men med Slalom-båndet for å lage 
faste Wave-folder. Avstand mellom 
gliderne er 8 eller 6 cm, og dybden på 
foldene bestemmes av antall lommer 
man velger mellom hektene.

Wave-båndet er enklere å bruke og 
lager 8 cm dype wave-folder auto- 
matisk ved å rynke inn båndet med 
rynkesnorene. Avstand mellom fold-
ene blir 4cm når båndet er maksi-
malt innrynket.

Med Monsoon-båndet kan man 
valgfritt lage 7,5 eller 4cm dype 
wave-folder. Foldene har ikke fast 
avstand og gardinene kan trekkes 
for i nesten full bredde.

Slalom Wave Monsoon



ø45 Classic trestang og Victoria spyd, 
i hvit lin og konjakk.

BÅND TIL LIFTGARDINER

15mm Ringbånd Uten rynkesnor

20mm Velourbånd

Til liftgardin uten spiler - ringbåndet sys på ver-
tikalt og har ringer til å tre i snorene..

Velourbåndet sys i toppen på gardinens bak-
side slik at den kan festes til alle typer liftskin-
ner med borrelås.

17mm Spilebånd Kanal for spiler - 1 søm 

Til liftgardin med spiler - spilebåndet sys på hor-
isontalt og har en kanal for å sette i spiler.



MALJER
           I
     METALL

Skal man velge maljer i plast eller metall? 

Svaret gir seg selv - plastmaljene har en lei tendesn til 
å sprette opp, spesielt på litt kraftige stoffer, og ser 
uekte ut. Med metallmaljer får gardinene et mer eksklu-
sivt preg, og  maljene vil aldri kunne falle av.



MAGNETOPPHENG         

Magnetopphengene er geniale i sin enkelhet, et-
tersom man slipper å sy på rynkebånd eller lage 
magebelter til gardinene. 

Som alternativ til hemper og magebelter har mag-
netopphengene en utrolig styrke, og gir et elegant 
og unikt sluttresultat.



COLLECTION PEARL         

Nydelig kolleksjon i dusker, tie-backs og border 
fra Crismar Trimmings i Spania. Kolleksjonen 
inneholder alle typer tilbehør både med og uten 
perler i et unikt utvalg. Vi fører også alle typer 
kroker og gardinholdere.



GARDINHOLDERE         

Hos WEBA finner du alltid et stort sortiment 
av forskjellige typer tilbehør som kompletterer 
dine nye gardiner og hjelper deg å skape din 
egen stil.

Her er vist noen av våre gardinholdere som kan 
benyttes når du ønsker å drapere gardinene ut 
til siden.

Roma Milano

Fjær Torino

Stor bøyle med rosett
Rosett med 
forlenger



WIRE-OPPHENG

Design Tecno

Design Stream

Design Mork



DEKORBRETT         

Weba Dekorbrett er en unik løsning til 
alle vinduer der man ønsker å skjule 
gardinskinner, panelskinner, lamellskin- 
ner eller rullegardiner.

Dekorbrett er også godt egnet ved 
fornyelse av gamle vinduer, ved at man 
kan montere dekorbrettet utenpå den 
eksisterende løsningen. 


