Bmfabrics biedt u nu op maat confectie aan die mee is met zijn tijd.
Ons atelier levert piekﬁjn maatwerk, niet enkel omdat we gebruik maken
van de allernieuwste technologiën maar omdat dit wordt aangevuld met een
webportaal om het bestellen te vereenvoudigen.
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GORDIJNEN EN VITRAGES

U kiest voor een stof die perfect aansluit bij u en uw interieur.
Even belangrijk om de gewenste uitstraling te bekomen is de wijze van
confectie, de afwerking en het ophangsysteem.
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1 ALGEMEENHEDEN
Bmfabrics verzorgt de confectie van uw gordijnen precies zoals u dat wilt.
Welke afwerking u ook kiest, er vindt eerst altijd een basisconfectie plaats.

1.1 RANDAFWERKING
A. Bovenzoom
Als er gekozen wordt voor een vliesbandgordijn
met plooien, ringen of lussen, wordt de bovenzoom
voorzien van een enkele zoom met buckramband.
Als voor een gordijn met schuifzoom gekozen wordt,
wordt er een dubbele zoom met inslag toegepast.
De hoogte van de bovenzoom is afhankelijk van
de gebruikte stof en de gekozen ophangsysteem.
Bij een gordijn met lint, wordt de bovenzoom
omgeslagen en vastgezet onder het lint. Het lint
wordt doorgestikt
Bij het vaststikken van zowel de bovenzoom,
zijzoom als onderzoom wordt gebruik gemaakt
van twee stikmethodes; de blindzoommethode
bij overgordijn-stoffen en de doorstikmethode
bij vitrage en inbetweenstoffen met vliesband.
Er wordt tevens doorgestikt bij taft, zijde en
pvc verduistering.De bovenzijde wordt altijd
geblindzoomd dit geldt voor elk type stof behalve
pvc verduistering. De kleur van het garen wordt
ook steeds aangepast aan de kleur van het gordijn..

B. Zijzomen

Bij overgordijnstoffen hanteren we een zijzoombreedte van 3 cm en bij vitrage- en inbetweenstoffen
wordt een zijzoombreedte van 2 cm gehanteerd. Net zoals bij het vaststikken van de onderzoom wordt
ook hier gebruik gemaakt van 2 stikmethodes. De blindzoommethode bij overgordijnstoffen en de
doorstikmethode bij vitrage-, inbetween- en pvc-achtige stoffen.

C. Afwerking onderkant

Nadat de stofbanen aan elkaar gestikt zijn, wordt de onderkant afgewerkt met een onderzoom
(of loodveter).

Voor de afwerking van de onderkant hanteren we 2 soorten stikmethodes:
1) Blindzoommethode: wordt toegepast bij overgordijnstof. Een blindzoomsteek wordt gemaakt met
een machine met een kromme naald. De kromme naald gaat niet helemaal door de gordijnstof heen,
maar pakt slechts iets van het weefsel op. Met als resultaat dat er aan de voorkant van het gordijn
geen stikdraad te zien is.
2) Doorstikmethode: wordt toegepast bij vitrage-, inbetween- en pvc-achtige stoffen. Bij de doorstikmethode wordt er gebruik gemaakt van een machine met een rechte naald. De naald gaat
compleet door de stof heen, zodat er, in tegenstelling met de blindsteek methode, aan de voorkant
van de stof altijd een stikdraad zichtbaar blijft. Dit kan kleine gaatjes (pin-holes) veroorzaken.
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D. Hoekafwerking
Het complete basisgordijn kent vier hoeken die afgewerkt dienen te worden. Die hoeken worden met
een doorstik steek dicht gestikt. Daarvoor wordt een transparant garen gebruikt.
De onderzoom kent standaard 2 hoogtes of een loodveter afwerking:
1) 8 cm enkele of dubbele onderzoom. De dubbele onderzoom wordt toegepast bij vitrage- en
inbetweenstoffen maar ook bij dunne en halfdikke overgordijnstoffen. Naast de 8 cm hoogte van de onderzoom, wordt er ook nog eens 8 cm extra stof als inslag naar binnengevouwen, zodat er een dubbele
onderzoom ontstaat.
2) 10 cm enkele of dubbele onderzoom. De enkele onderzoom wordt het meest toegepast bij dikkeen velours gordijnstoffen. Om rafelen van de stof bij een enkele onderzoom te voorkomen, wordt de
onderkant van de stof eerst afgelockt..
3) Loodveter afwerking; er wordt een loodveter aangelockt kleurgecoördineerd met de gordijnstof.
E. Gordijnnaden

Een gordijn bestaat uit één,twee of meer aan elkaar gestikte stofbanen (tenzij het gaat om kamerhoge stoffen). Het aan elkaar stikken van die stofbanen noemen we locken. Het locken zorgt er ook voor dat de stof
niet gaat rafelen. De zelfkanten worden tijdens het locken weggesneden. De kleur van het garen dat voor
het locken gebruikt wordt, is afhankelijk van de gordijnstofkleur. Over het algemeen wordt er gekozen voor
wit, beige of antraciet. De gelockte gordijnnaad is enkel aan de achterkant van het gordijn zichtbaar.

1.2 VOERINGEN
Het voeren van gordijnen gebeurt om verschillende redenen. Meestal wordt er gekozen om een stof te
voeren om het gordijn verduisterend te maken. Het isolerend effect van gevoerde gordijnen mag niet
onderschat worden. Zeker zwaardere voeringstoffen leveren zichtbaar energiewinst op. Voering beschermt
het gordijn ook tegen zonlicht, waardoor de levensduur verlengd wordt. Ook geluid kan geïsoleerd worden
met gordijnen die gevoerd zijn en verbeteren ze de akoestiek in ruimte. Met een zware voering waardoor
een gordijn beter valt kun je een royale uitstraling meegeven.

Standaard
De voering wordt aan de bovenkant en zijkanten verwerkt in de zomen. De zomen zijn aan de achterkant
van de gordijnstof zichtbaar.
Los voeren
De zijzomen van de stof en de voering hangen los van elkaar. In de stof en in de voering worden
afzonderlijk zijzomen gestikt. Korte bandjes zorgen ervoor dat beide zijzomen bij elkaar blijven.
De voering wordt aan de bovenkant omgeslagen in de bovenzoom. Door los te voeren kunnen
beide stoffen afzonderlijk van elkaar krimpen of uitzakken.
Zakvoeren
Rondom is de voering aan de gordijnstof vastgezet. Deze methode heeft geen zijzomen,
bovenzoom maar wel een onderzoom. De twee lagen stof zijn binnenste buiten aan elkaar
bevestigd en dan omgekeerd.
Moltoneren
Een extra laag die tussen de voeringsstof en gordijnstof is verwerkt. De molton geeft het gevoerde
gordijn nog meer volume.
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1.3 BORDEN EN BIEZEN
Een uniek, gepersonaliseerd gordijn kun je al bekomen door te kiezen voor boorden of biezen in
een andere/ contrastrerende kleur. Het is mogelijk om elk geconfectioneerd gordijn te voorzien
van een boord en/of bies.
Boord / rond / border
Een gordijnboord wordt aan het gordijn gezet en wordt in principe altijd afgewerkt met een zoom.
De afmeting van een boord is standaard 25 cm maar is vrij te kiezen. De volledige breedte van het
gordijn is altijd inclusief de boord. U kunt een boord plaatsen op de zijkant, onderkant, bovenkant
of een combinatie van alle voorgaande.
Biezen
Een gordijn met een bies is puur decoratief. Deze wordt om de gordijnstof heen gevouwen.
Standaard wordt er gekozen voor een bies van 10 cm breed maar ook hier kunt u vrij kiezen.
Biezen kunnen aangezet worden (en eventueel gevuld voor extra volume ) of opgezet worden.
NB: De afmetingen van een gordijn zijn altijd incl. een boord of bies.

1.4 RAILS
De markt kent en heel uitgebreid aanbod van railsystemen.
Bmfabrics voert standaard de volgende types:
KS & DS -rail
Deze rails zijn verkrijgenbaar in wit gelakte aluminium of geanodiseerd aluminium.
De rails zijn voorzien van asymmetrische klikglijders en standaard voorzien met plafondsteunen
De rails zijn buigbaar met een minimum radius van 10 cm. Indien u kiest voor de wave plooi
kunnen er ook wave-runners (glijders) in deze rail bevestigd worden.
De KS-rail is een rechte rail van 14 mm x 20 mm. (HxB)
De DS-rail heeft een afgeronde voorkant. 11 mm x 24 mm. (HxB)
24 mm

20 mm

Extra opties:
Smart Click plafondsteun.
Smart Click wandsteun 3.5 cm en 6 cm.

14 mm

11 mm

KS-rail

DS-rail

Wave-rail
De wave-rail is een 1-spoor proﬁel en beschikbaar in wit gelakte aluminium of geanodiseerd
aluminium. U kunt kiezen tussen hand-of koordbediening.
Extra opties:
Verstelbare wandsteunen.
Elektrische rail Glydea Somfy
Elektrische gordijnrails beginnen een algemeen voorkomende voorziening te worden in
topprojecten zoals kwaliteitshotels, luxewoningen en vergader- en conferentiecentra maar
ook steeds meer bij de consumenten thuis die gemak en comfort wensen.
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Bedien vanaf elke plaats in uw woning, alle gordijnen afzonderlijk of groepsgewijs met maar
één druk op de knop van de afstandsbediening, een wandschakelaar of uw gsm. Draadloos,
want tussen het bedieningspunt en de Somfy elektrische gordijnrail is geen bedrading nodig.
Besturing van de gordijnrail kan ook automatisch plaatsvinden via een draadloze zonsensor of
tijdklok die de gordijnen automatisch zullen openen of sluiten naar een door u vooraf ingestelde
positie.
Speciﬁcaties:
- Fabrikant: Somfy
- kleuren: wit of grijs
- 230 V rail
- Motor met ingebouwde ontvanger
Diverse motoren in functie van gewicht gordijnen
- Rechts, links en middensluiting
- Recht en voorgevormde bochten (45° en 90°)
- Breed gamma aan accesoires sturingen

1.5 EMBRASSES
Laat uit dezelfde stof van uw raambekleding ook eens accesoires confectioneren. Op die manier
kunt u heel uw interieur mix en matchen tot een rustig geheel. Er zijn heel wat verschillende
mogelijkheden. Wij zetten ze even voor u op een rij.
Een embrasse wordt gebruikt om een gordijn open te houden maar in de praktijk zien we dat ze
vooral als decoratie gebruikt worden. Embrasses zijn verkrijgbaar in verschillende maten en vormen.
Deze worden aan de uiteinden voorzien van kleine embrasseringen aangestikt of ingeslagen
zeilringen (13mm) om aan de embrassehaak te kunnen hangen.De embrasses worden gevuld
met een zachte of harde vulling.
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2 MODELLEN
2.1 WAVEGORDIJNEN
De wave plooi is een moderne manier van confectioneren. Bij het openen van een gordijn wordt
ervoor gezorgd dat de plooien steeds dezelfde golfvorm behouden en op exacte afstand van
elkaar hangen. De diepte van de golf kun je zelf bepalen. Met ringen bereik je een zelfde soort
effect, maar zeker bij grote of hoge ramen zijn de gordijnen met ringen vaak lastig te sluiten.
Het wave gordijn is hiervoor de perfecte oplossing. Zeker door het gebruik van de optionele
koordbediening.
BOVENAANZICHT WAVE PLOOI (210%)
Aan de bovenkant wordt een speciale
transparante wave band aan de
stof gestikt. In de wave-rail worden
runnertjes door een koord op een vaste
afstand gehouden. Hierdoor ontstaan er
regelmatige golven op gelijke afstand
en is het mogelijk door middel van
koordbediening het gordijn te openen.

2.2 GORDIJNEN MET LINT
Het type plooilint bepaalt de plooisoort, door het aantrekken van de koordjes in het lint worden
de plooien gevormt. Deze manier van plooien geeft de mogelijkheid tot budgetconfectie
omdat de vloeite beperkt kan worden. De breedte van het gordijn kan makkelijk worden
aangepast, zonder tussenkomst van het atelier. Het gordijn kan gewoon plat gestreken worden
na het verwijderen van de haakjes en nadien terug ingeplooid of gefronst worden. Anderzijds
kunt u in tegenstelling tot de inge-stikte plooien het hoofdje/kopje niet aanpassen in hoogte.
De hoogte van het hoofdje is afhankelijk van de keuze tussen het wel of niet bedekken en de
hoogte van de rail.
Soorten standaard lint:
- Plooilint 28 mm
- Fronslint 30 mm
- Duo frons- & plooilint 70 mm
- Plooilint platte plooi 250 %
- Plooilint platte plooi 300 %
- Tunnelband (als extra band voor spangordijnen)
Lint gordijnen worden standaard (m.u.v. de platte plooi) ongeplooid geleverd. Incl. losse haken.
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2.3 GORDIJNEN MET VLIESBAND
De meest gebruikte manier voor de confectie van plooien.
De verstevigende vliesbland of Buckram band is verkrijgbaar in verschillende kleuren of transparant.
De verschillende plooien worden ingestikt met een plooidiepte van minimaal 2cm

Gordijnenband
De belangrijkste functie van gordijnband is het verstevigen van de bovenkant van het gordijn,
waardoor er een strakkere en mooie uitstraling ontstaat. Tevens zijn gordijnen voorzien van gordijnband beter te confectioneren.
Gordijnband is vrijwel voor elke confectiemethode geschikt. De retourplooi, waardoor uw gordijn
als een harmonica in elkaar schuiven kan, in tegenstelling tot lint, met deze band bekomen worden.
U vindt gordijnband zeker terug in gordijnen voorzien van plooien, ringen of lussen.
Gordijnband is in verschillende hoogtes te verkrijgen. Door het toepassen van een hogere bovenkant
krijgt een gordijn een exclusievere uitstraling. Wij werken voornamelijk met bandhoogtes van 6, 8, 10
en 13 cm. Standaard wordt er gekozen voor 8 cm.
Microﬂex haak
Deze haak wordt machinaal in de plooi meegestikt. Het hoofdje is verstelbaar in stappen van 5 mm.
Het haakje zelf is verwijderbaar voor het wassen en vervangbaar. De microﬂexhaak wordt bijvoorbeeld
niet toegepast bij de platte plooi.
Metalen prikhaak
Deze haak wordt in het stiksel van de plooi geprikt en wordt standaard toegepast bij de platte plooi.
De metalen prikhaak is verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Indien de klant geen microﬂexhaak
wenst, kan deze voor een meerprijs uitgevoerd worden met metalen prikhaken.
De plooi bepaalt naast hoe het gordijn valt ook de lichtdoorlatendheid. Zo word er meer stof gebruikt
indien ze minder licht mag doorlaten. De plooi wordt gekozen in functie van de stijl van het interieur.
Zo zul je in een modern interieur sneller een enkele plooi zien terwijl er voor een landelijke stijl eerder
voor een dubbele plooi (vlaamse kop) geopteerd wordt. Onze gordijnen worden standaard voorzien
van een L-tech voor een beter en strakker resultaat.
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ENKELE PLOOI (180 %)
Met een enkele plooi kies je voor een
minimale plooivorming voor het raam
en daarmee voor een klein pakket aan
de zijkant als de gordijnen geopend zijn.
Deze plooi is het mooist in een strak
interieur.

DUBBELE PLOOI (225 %)
Een dubbele plooi wordt ook wel
vlinderplooi of vlaamse kop genoemd,
Deze kan gebruikt worden voor ieder
type gordijnstof.
Het gordijn hangt voller en geeft
diepere plooien t.o.v een enkele plooi.

TRIPLOOI (250 %)
Bij een tri-plooigordijn wordt
aanzienelijk meer stof verwerkt t.o.v.
de enkele of dubbele plooi, waardoor
een gordijn zeer mooi in de plooi valt.
De confectie methode is zeer geschikt
voor dunnere stoffen.
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DUBBELE PLOOI MET RETOURPLOOI (230%)
Een gordijn afgewerkt met een
retourplooi heeft een strakke uitstraling,
doordat om en om een plooi aan de
voorzijde wordt afgewisseld met een plooi
aan de achterzijde. Het gordijn vouwt
zich op als een harmonica waardoor het
‘pakketje’ kleiner is. Ook een enkele en
triplooi kunnen gecombineerd worden
met een retourplooi.

BOKAALPLOOI (250 %)
De bokaalplooi is een elegante plooi met
een klassieke uitstraling. Omdat de bokaalplooi
wordt opgevuld blijft deze mooi bol staan.
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PLATTE PLOOI (250 ou 300 %)
De platte plooi is een plooi die plat
wordt vastgestikt. Hierdoor is er geen
tussenruimte tussen de plooien,
waardoor het gordijn niet open en dicht
geschoven kan worden. Deze manier
van plooien wordt in principe alleen
toegepast bij vitrages en inbetweens.
Bij deze plooi ontstaan er drie lagen
stof over elkaar waardoor er een mooie
plooival is aan de onderzijde. Dit gordijn
wordt uitsluitend gemaakt met een
prikhaak en kan niet worden gemaakt
met een verstelbare microﬂex haak.

LUSSENGORDIJN ONGEPLOOID (200 %)
Lussengordijnen zonder plooien worden niet
afgewerkt met een vliesband er wordt enkel
een beleg van stof achter gezet, dit zorgt
ervoor dat de stof soepel kan schuiven op
de roede.

De hoogte van het gordijn is
inclusief de lussen.
Standaard afmetingen lus:
10 cm hoog x 6 cm breed
Standaard tussenruimte tussen 2 lussen is 10 à 12 cm.
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LUSSENGORDIJN MET PLATTE PLOOI (250 of 300%)
Lussen die in een platte plooi gestikt zijn
zorgen voor een gelijkmatigere plooival
en zijn zeer decoratief van aard. Het gordijn wordt aan de bovenkant voorzien
van platte plooien.
De gordijnlussen komen daarbij uit de
platte plooi. Ook deze gordijnen zijn
moeilijk open te schuiven en dienen
vaak als sierbanen

*

ZEIL- OF INSLAGRINGEN (200%)
Een populair alternatief voor de traditionele ophangmethodes is het gebruik
van zeil- of inslagringen. Gordijnen met
ringen vallen altijd prachtig doordat het
gordijn een mooie voor- en achterwaartse beweging maakt. Hoe groter de ring,
hoe stoerder het effect. Standaard wordt
er per gordijndeel voor een even aantal
ringen gekozen.

*

Hoofdje

Kleuren ringen:
- Messing (13, 25, 40 mm)
- Nikkel (13, 25, 40 mm)
- Gelakt zwart (13, 25, 40 mm)
- Oud Goud (25, 40 mm)
- Oud Zilver (25, 40 mm)

- Antiek Nikkel (25, 40 mm)
- Oud Koper (25, 40 mm)
- Rood Koper (25, 40 mm)
- Satijn nikkel (25, 40 mm)

Diameters ringen:
25 mm (10 ringen per baan, 6 per meter)
40 mm (8 ringen per baan, 5 per meter)

Optioneel zijn er inlegringen verkrijgbaar waardoor ze makkelijker en geruisloos kunnen schuiven.
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3 BMFABRICS STANDAARDEN
WAVEGORDIJN CONFECTIE/ STANDAARDEN
Het gordijn wordt bovenaan afgewerkt met een verstevigende transparante wave band van
77 mm. In de gordijnband zijn zakjes geweven op exact 1 cm afstand van elkaar.

Het gordijn wordt opgehangen aan glijders (runners) die met een koord op gelijke
afstand met elkaar verbonden zijn.
Runners (= glijders): 2 type runners : 6 en 8 cm afstand
runners 6 cm : 10 tot 16 zakjes (standaard = 11 = 198% vloeite)
runners 8 cm : 12 tot 20 zakjes (standaard = 15 = 210% vloeite)
De golﬂengte kan vergeleken worden met de diepte van het pakket.
Hoofdje: 0 cm g
DE GORDIJNEN MET LINT CONFECTIE / STANDAARD
- fronslint 70 mm ongeplooid
- enkelbenige pvc haak (los meegeleverd)
- loodjes: ja, indien de stof het toelaat en bijvoorbeeld niet uit gaat zakken
- enkele onderzoom 10 cm

GORDIJNEN MET BAND CONFECTIE / STANDAARD
= enkele-, dubbele-, tri-(met retour), bokaal- , platte plooi, ringen- en lussengordijn.
Overgordijnen ongevoerd
- buckramband: 8 cm met microﬂexhaken (10 cm voor zeil of inslagringen)
- enkele onderzoom: 10 cm
- zijnaden: 3 cm blindgestikt
- loodjes zijzoom: ja
- hoofdje: 2.5 cm (3 cm voor zeil of inslagringen)
Overgordijnen gevoerd
- buckramband: 8 cm met microﬂexhaken (10 cm voor zeil of inslagringen)
- enkele onderzoom: 10 cm
- zijnaden: 3 cm blindgestikt
- loodjes zijzoom : ja
- hoofdje: 2.5 cm (3 cm voor zeil of inslagringen)
- standaard voeringsmethode, 2 cm van de onderkant, 10 cm onderzoom
Inbetweens / vitrages zonder loodveter ongevoerd
- buckramband: 8 cm met microﬂexhaken (10 cm voor zeil of inslagringen)
- zijnaden: 2 cm doorstikt.
- loodjes zijzomen: ja
- hoofdje: 2.5 cm (3 cm voor zeil of inslagringen)
- 10 cm dubbele onderzoom
Inbetweens / vitrages met loodveter ongevoerd
- buckramband: 8 cm met microﬂexhaken (10 cm voor zeil of inslagringen)
- zijnaden: 2 cm doorgestikt
- loodjes zijzomen: ja- hoofdje 2.5 cm (3 cm voor zeil of inslagringen)
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VOUWGORDIJNEN

Afhankelijk van de stof en het model is er een vouwgordijn dat past in ieder
interieur. U zult zien, het confectioneren van vouwgordijnen is dé specialiteit
van ons atelier!
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PANELEN

In de hedendaagse architectuur kunt u goed zien dat ramen steeds groter worden.
Het grote voordeel hiervan is de lichtinval maar u wilt vast niet
inbinden naar privacy toe. Panelen zijn de perfecte oplossing voor grote
raampartijen, met een transparante stof behoudt u de lichtinval maar houdt
u nieuwsgierige blikken netjes buiten.
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1 ALGEMEENHEDEN
3.1 CUT OUTS
Dankzij de nieuwste technologieën is het mogelijk om dmv laser-cuts te maken in stoffen.
Door deze techniek toe te passen op panelen wordt een bijzonder lichteffect in uw interieur
verkregen.
STANDAARDEN

QUATRO

RONDO

ZIG ZAG

STRIPES

WILD SQUARES

Natuurlijk is het ook mogelijk om een eigen ontwerp te maken. Daarvoor hebben we een
aantal gegevens nodig. Allereerst dienen wij te te weten wat er uitgesneden moet worden.
Het is belangrijk aan te geven hoe vaak en op welke plaats het ontwerp of de vorm uitgesneden
moet worden. Daarvoor kunt u gebruik maken van volgend schema.
Cut-out in x-richting
* Eigen ontwerpen dienen digitaal
aangeleverd te worden in. DXF formaat.
* Afstanden tussen vormen zijn altijd
hartafstanden.

Hartafstand y-richting

x-richting
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y-richting

* Cut-outs worden in de x-en y-richting
gecentreerd.

PANELEN

3.2 PANEELVERDELING
In het onderstaande overzicht kunt u zien wat de mogelijkheden zijn per type systeem.
# sporen # panel pakket

open stand

gesloten stand

koord

1 stang

2 stang

2 sporen

2

L

P2-L2-K

P2-L2-1S

2 sporen

2

R

P2-R2-K

P2-R2-1S

2 sporen

3

LR

P2-L2R1-K P2-L2R1-1S

2 sporen

4

LR

P2-L2R2-K

3 sporen

3

L

P3-L3-K

P3-L3-1S

3 sporen

3

R

P3-R3-K

P3-R3-1S

3 sporen

4

LR

P3-L2R2-2S

3 sporen

5

LR

P3-L2R2-2S

3 sporen

6

LR

P3-L4R4-K

4 sporen

4

L

P4-L4-K

P4-L4-1S

4 sporen

4

R

P4-R4-K

P4-R4-1S

4 sporen

6

LR

P4-L3R3-K

P4-L3R3-2S

4 sporen

7

LR

P4-L4R3-K

P4-L4R3-2S

4 sporen

8

LR

P4-L4R4-K

P4-L4R4-2S

5 sporen

5

L

P5-L5-K

P5-L5-1S

5 sporen

5

R

P5-R5-K

P5-R5-1S

5 sporen

8

LR

P5-L4R4-K

P5-L4R4-2S

5 sporen

9

LR

P5-L5R5-K

P5-L5R4-2S

5 sporen

10

LR

P5-L5R5-K

P5-L5R5-2S

P2-L2R2-2S

P4-L3R3-2S
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PANELEN

PANEELRAILS SPECIFICATIES
Systeem 2-sporen
rail:
max.:
min:
max:
#max.:
mécanisme de commande:

37 mm x 14 mm
580 cm
50 cm
300 cm
sporen x 2
koord / stang

14 mm
37 mm

Systeem 3-sporen
rail:
max.:
min:
max:
#max.:
mécanisme de commande:

55 mm x 14 mm
580 cm
50 cm
300 cm
sporen x 2
koord / stang

14 mm
55 mm

Systeem 4-sporen
rail:
max.:
min:
max:
#max.:
mécanisme de commande:

73 mm x 14 mm
580 cm
50 cm
300 cm
sporen x 2
cordelette / tige

14 mm
73 mm

Systeem 5-sporen
rail:
max.:
min:
max:
#max.:
mécanisme de commande:
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91 mm x 14 mm
580 cm
50 cm
300 cm
sporen x 2
koord / stang

14 mm
91 mm

PANELEN

2 MODELLEN
2.1 OVERZICHTSBLAD

ZONDER BALEINEN, GESTIKTE ZIJZOMEN (1a)

ZONDER BALEINEN, LASERCUTTED ZIJZOMEN (1b)

ZONDER BALEINEN,
GESTIKTE ZIJZOMEN EN CUT OUTS (1c)

BALEINEN,
VOOR OF ACHTER, GESTIKTE ZIJZOMEN 2a)

BALEINEN,
LASERCUTTED ZIJZOMEN (2b)

BALEINEN VOOR OF ACHTER,
LASERCUTTED ZIJZOMEN EN CUT-OUTS (2c)
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PANELEN

2.2 ZONDER BALEINEN, GESTIKTE ZIJZOMEN (1A)
Model Panel 1a is een paneelgordijn zonder baleinen, met gestikte zijzomen. Omdat paneelgordijnen op onze volautomatische laser en markeertafel worden gesneden, kunnen we een zeer recht
resultaat garanderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
1a:
Zijzomen:
Stof:
Voeren:

blind of doorgestikt
geschikt bevonden Bmfabrics
niet mogelijk

Systeem:
Bediening:

2-spoor, 3-spoor, 4-spoor, 5-spoor
koord, trekstang, elektrisch 24V (op aanvraag)

* NB.: Wij adviseren een maximale breedte van 120 cm per paneel.
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PANELEN

2.3 ZONDER BALEINEN, LASERCUTTED ZIJZOMEN (1B)
Model panel 1b is een paneelgordijn zonder baleinen, met lasercutted zijzomen. Omdat paneelgordijnen op onze volautomatische laser en markeertafel worden gesneden, kunnen we een zeer
recht resultaat garanderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
1b:
Zijzomen :
Stof :
Voeren :

lasercutted
geschikt bevonden Bmfabrics
niet mogelijk

Systeem :
Bediening :

2-spoor, 3-spoor, 4-spoor, 5-spoor
koord, trekstang, elektrisch 24V (op aanvraag)

* NB.: Wij adviseren een maximale breedte van 120 cm per paneel.
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2.4 ZONDER BALEINEN, LASERCUTTED ZIJZOMEN EN CUT-OUTS (1C)
Model Panel 1c is een paneelgordijn zonder baleinen, met lasercutted zijzomen en cut-outs.
De nieuwste technologieën bieden ons vrijwel onbeperkte mogelijkheden om uitsnijdingen in
stoffen te maken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
1c:
Zijzomen:
Cutouts:
Stof:
Voeren:

lasercutted
zie mogelijkheden op pg.
geschikt bevonden Bmfabrics
niet mogelijk

Systeem:
Bediening:

2-spoor, 3-spoor, 4-spoor, 5-spoor
koord, trekstang, elektrisch 24V (op aanvraag)

* NB.: Wij adviseren een maximale breedte van 120 cm per paneel.
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2.5 BALEINEN, VOOR OF ACHTER, GESTIKTE ZIJZOMEN (2A)
Model panel 2a is een paneelgordijn met baleinen voor of achter en gestikte zijzomen. Omdat
paneelgordijnen op onze volautomatische laser en markeertafel worden gesneden, kunnen we een
zeer recht resultaat garanderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
2a:
Zijzomen:
Tunnels:
Segmenten:
Baleinen:
Stof:
Voeren:

gestikt
voor of achter
30-50cm
6 mm glasvezel (standaard)
geschikt bevonden Bmfabrics
niet mogelijk

Systeem:
Bediening:

2-spoor, 3-spoor, 4-spoor, 5-spoor
koord, trekstang, elektrisch 24V (op aanvraag)

* NB.: Wij adviseren een maximale breedte van 120 cm per paneel.
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PANELEN

2.6 BALEINEN, LASERCUTTED (2B)
Model Panel 2b is een paneelgordijn met baleinen, met lasercutted zijzomen. Omdat paneelgordijnen op onze volautomatische laser en markeertafel worden, gesneden kunnen e een zeer recht
resultaat garanderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
2b:
Zijzomen:
Tunnels:
Segmenten:
Baleinen:
Stof:
Voeren:

lasercutted
voor of achter
30-50 cm
6 mm glasvezel (standaard)
geschikt bevonden Bmfabrics
niet mogelijk

Systeem:
Bediening:

2-spoor, 3-spoor, 4-spoor, 5-spoor
koord, trekstang, elektrisch 24V (op aanvraag)

* NB.: Wij adviseren een maximale breedte van 120 cm per paneel
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2.7 BALEINEN, VOOR OF ACHTER, LASERCUTTED ZIJZOMEN EN CUT-OUTS (2C)
Model panel 2c is een paneelgordijn met baleinen voor of achter, lasercutted zijzomen en cutouts.
De nieuwste technologieën bieden ons vrijwel onbeperkte mogelijkheden om uitsnijdingen in
stoffen te maken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
2c:
Zijzomen:
Tunnels:
Segmenten:
Baleinen:
Cutouts:
Stof:
Voeren:

lasercutted
voor of achter
30-50cm
6 mm glasvezel (standaard)
zie mogelijkheden op pg.
geschikt bevonden Bmfabrics
niet mogelijk

Systeem:
Bediening:

2-spoor, 3-spoor, 4-spoor, 5-spoor
koord, trekstang, elektrisch 24V (op aanvraag)
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3 STANDAARDEN

28

ACCESOIRES

Laat uit dezelfde stof van uw raambekleding ook eens accesoires
confectioneren. Op die manier kunt u heel uw interieur mix en matchen
tot een rustig geheel. Er zijn heel wat verschillende mogelijkheden.
Wij zetten ze even voor u op een rij.
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ACCESOIRES

KUSSENHOEZEN
Heel veel van onze gordijnstoffen zijn bijzonder goed geschikt voor het confectioneren van
kussenhoezen. Door voor dezelfde stof te kiezen als uw raamdecoratie kunt u tot een mooi, op elkaar afgestemd geheel komen. Breng kleur en eenheid in uw interieur door te kiezen tussen voor
volgende standaarden of geef zelf je opmetingen op.
Onze kussens worden gevuld met hoenderveren.
Standaard afmetingen (andere afmetingen op aanvraag):
- B.30 x H.30 cm
- B.30 x H.50 cm
- B.30 x H.60 cm
- B.40 x H.40 cm
- B.40 x H.60 cm
- B.40 x H.70 cm
- B.45 x H.45 cm
- B.50 x H.50 cm
- B.60 x H.60 cm
- B.65 x H.65 cm
- B.70 x H.70 cm
Standaard opties:
- zonder rits (= hotelsluiting/kussensloopsluiting)
- zonder rits (= hotelsluiting/kussensloopsluiting) met bies
- met rits
- met rits met bies
- met rits met bies en gefronste volant.
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ADDENDUM

A BEGRIPPENLIJST
Banen
Wanneer de stof in de breedte richting verwerkt wordt is de calculatie als volgt.
Afronden ((railbreedte + extra) x plooipercentage + zijzomen per deel) / stofbreedte.
Band / Vliesband
De verstevigde buckram rand bovenaan het gordijn waar de plooien ingestikt worden.
Benodigde stofbreedte
Railbreedte + evt. extra breedte x plooipercentage + zijzomen per deel.
Benodigde stofhoogte
Hoogte van het gordijn + gebruikte stof in (enkele/ dubbele) onderzoom + gebruikte stof bovenzoom
+ extra lengte.
Blĳvende breedte / Klare breedte / Netto breedte / Maakbreedte
De exacte breedte van het geconfectioneerde gordijn (bij een geplooid gordijn van haak tot haak).
Deze maat is gelijk aan deze van de rail/roede.
Blĳvende hoogte / Klare hoogte / Netto hoogte / Maakhoogte
De exacte hoogte van het geconfectioneerde gordijn.
Blindstikken
Machinale bewerking om te zomen waarbij de doorstikking niet zichtbaar is op de voorzijde van de stof.
Blindzomen
Machinale bewerking om zomen te maken waarbij de stikking niet op de voorzijde zichtbaar is
maar wel op de achterzijde als lus.
Bovenzoom
De omgevouwde en gezoomde stof aan de bovenkant van het gordijn.
Breedte rapport
De afstand van een herhaald patroon in de breedte van de stof.
Doorstikken
Machinale bewerking om zomen te maken, deze is zichtbaar aan de voor-en achterzijde.
Hoekje
De afwerking van de elkaar overlappende onder- en zijzoom.
Hoofdje
De afstand tussen de bovenkant van een gordijn en de bovenkant van de binnenkant van een haak,
klittenband of de bovenkant van de binnenkant van een inslagring.
Ingeplooide breedte
De breedte waarop het gordijn exact wordt ingeplooid. De afstand van haak tot haak.
Kamerhoog
Wanneer de stof in de hoogte richting verwerkt wordt is de calculatie als volgt.
(railbreedte + extra) x plooipercentage + zijzomen per deel
Laserkut
Snijden van de stof of uitsnijden van tekeningen in de stof met behulp van een laserstraal.
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Locken / Safety Stitch
Machinale bewerking waarmee twee stukken stof aan elkaar gezet worden, de zelfkanten worden
en en afgewerkt om uitrafelen te voorkomen.

afgesned-

Loodje / Loodstaafje
Het gewichtje dat in de hoek van de zijzoom ingenaaid wordt zodat de zijzoom strakker hangt.
Microﬂex haak / Verstelbare kunststofhaak
Haak die ingenaaid word bovenaan het gordijn.
Onderzoom
De omgevouwde en gezoomde stof aan de onderkant van het gordijn.
Plooiafstand / Tussenruimte
De afstand tussen twee plooien.
Plooibandhaak / Duplohaak
Tweebenige haak van metaal of kunststof die toegepast wordt met plooiband.
Plooidiepte
De grootte van de plooi zoals deze naar voor steekt ten opzichte van de band of het lint.
Plooipercentage / Stoftoeslag / Vloeite
Extra percentage stof dat nodig is om plooien in een gordijn te kunnen stikken of factor waarmee de afgewerkte
breedte van een grodijn vermenigvuldigd wordt om de benodigde stofbreedte te bepalen.
Prikhaak / Insteekhaak
Metalen haak die handmatig in het vliesband of in de plooi wordt gestoken.
Railbreedte
De breedte van de rail.
Rapportlengte / Patroonmaat / Dessin
Een zich steeds zelf herhalende ﬁguur in een geweven of bedrukte stof.
Retourplooi
Een plooi aan de voorzijde wordt afgewisseld met een plooi aan de achterzijde. Het gordijn vouwt zich op
als een harmonica waardoor het ‘pakketje’ kleiner is.
Snijmaat / Knipmaat / Baanlengte / Ondermaat
De exacte lengte incl. toeslagen waarop de banen stof gesneden worden.
Strakke breedte / Bruto breedte
De breedte van muur tot muur.
Strakke hoogte / Bruto hoogte
De hoogte van planfond tot vloer.
Tussenvoering
Een extra laag die tussen de voeringsstof en gordijnstof is verwerkt. De molton (tussenvoering) geeft het
gevoerde gordijn nog meer volume. Moltoneren van uw gordijn geeft uw gordijnen een vollere karakter en
luxueuze uitstraling. Bovendien heeft het gebruik van tussenvoering ook akoestische en thermische voordelen.
Ultrasoon snijden
Snijden van de stof met behulp van hoogfrequente, ultrasone geluidstrillingen.
Zijzoom / zijvouw
De omgevouwde en gezoomde stof aan de zijkant van een gordijn.
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B HULP BIJ HET OPMETEN
TIPS
- Meet altijd met een metalen rolband.
- Meet altijd op drie plaatsen de hoogte: links, midden en rechts. Hou altijd de kortste hoogte.
- Hou rekening met eventueel uitstekende delen zoals raamkrukken of deurhendels.
- Hou rekening met eventueel nog te leggen vloerbedekking.
- Als er achter het gordijn nog een vitrage komt te hangen dient deze korter te zijn dan het gordijn.
B

rail/roede

F

In de dag

rail/roede

A. Strakke hoogte
B. Strakke breedte
C. Hoogte dagmaat i.d.d.
D. Breedte dagmaat i.d.d
E. Hoogte o.d.d.
F. Breedte o.d.d.

Op de dag

DAGMAAT
Een dagmaat is de precieze afstand tussen twee muren of kozijnen.
BLIJVENDE MAAT
Een blijvende maat is de productiemaat, ofwel de dagmaat minus een speling voor montage
en goed functioneren van het product. (Wij hebben voor uw bestelling altijd de blijvende maat
nodig.) Raadpleeg de aftrekmaat per product.
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PLAATSING IN DE DAG (i.d.d.)
Breedte
Meet de breedte tussen de kozijnen op twee punten (boven, onder), houdt de kleinste breedte aan.
Hoogte
Meet de hoogte altijd op drie punten (links, midden, rechts), houdt de kortste hoogte aan.
PLAATSING OP DE DAG (o.d.d.)
Breedte
Meet de breedte voorbij het raam, aanbevolen wordt is minimaal 20cm aan beide zijden.
Dit geldt niet voor vouwgordijnen.
Hoogte
Meet de hoogte van de bovenkant van de rail tot aan de gewenste
AFTREKMATEN PER PRODUCT
Product

Breedte i.d.d.

Hoogte i.d.d.

Breedte o.d.d.

Hoogte o.d.d.

GEPLOOID GORDIJN

- 0.5 cm

- 1.5 cm

n.v.t.

-2.0 cm

VOUWGORDIJN

- 1.0 cm

- 1.0 cm

n.v.t.

-1.0 cm

PANEELGORDIJN

- 0.5 cm

- 1.0 cm

n.v.t.

-1.5 cm

BENODIGDE STOFHOOGTE
Hoogte van het gordijn + gebruikte stof in (enkele/ dubbele) onderzoom
+ gebruikte stof bovenzoom + extra lengte.
BENODIGDE STOFBREEDTE
Railbreedte + evt. extra breedte x plooipercentage + zijzomen per deel.
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PLOOIPERCENTAGE + EXTRA
Product

Railbreedte x

Zijzomen vitrage

Zijzomen overg.

Railbreedte +

WAVE PLOOI

180 - 300%

+ 12 cm

+ 18 cm

n.v.t.

ZEILRINGEN

200 - 250%

+ 12 cm

+ 18 cm

n.v.t.

LUSSEN

200 - 250%

+ 12 cm

+ 18 cm

n.v.t.

ENKELE PLOOI

160 - 190%

+ 12 cm

+ 18 cm

5 cm

DUBBELE PLOOI

200 - 250%

+ 12 cm

+ 18 cm

5 cm

DUBBELE PLOOI
+ RETOURPLOOI

230 - 275%

+ 12 cm

+ 18 cm

rail x 5%

TRIPLOOI

250 - 300%

+ 12 cm

+ 18 cm

5 cm

PLATTE PLOOI

220 - 300%

+ 12 cm

+ 18 cm

n.v.t.

BOKAALPLOOI

250 - 300%

+ 12 cm

+ 18 cm

5 cm

VERWERKINGSRICHTING STOF
Breedte richting
De stof wordt als banen verwerkt.
Hoogte richting
De stof wordt als kamerhoog verwerkt.
BEPALEN SNIJMATEN
Kamerhoog
Wanneer de stof in de hoogte richting verwerkt wordt is de calculatie als volgt.
(railbreedte + extra) x plooipercentage + zijzomen per deel
(De stof moet wel hoogte genoeg hebben voor het gordijn.)
Banen
Wanneer de stof in de breedte richting verwerkt wordt is de calculatie als volgt.
afronden ((railbreedte + extra) x plooipercentage + zijzomen per deel) / stofbreedte
STOFVERBRUIK
= aantal banen x snijlengte per baan
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ZONDER BALEINEN (1a en 1b)
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MET BALEINEN (2a, 2b, 2c, 2d en 2e)
# baleinen pakket

# Baleinen Pakket

Hoogte

Stof

Stof

23.0 cm

100

133

+ 20

3

19.0 cm

n.v.t.

23.5 cm

120

153

+ 20

3

21.5 cm

+ 20

n.v.t.

23.5 cm

140

177

+ 20

4

21.2 cm

181

+ 20

n.v.t.

24.0 cm

160

201

+ 20

5

21.2 cm

180

201

+ 20

n.v.t.

25.0 cm

180

221

+ 20

5

22.8 cm

200

221

+ 20

n.v.t.

25.5 cm

200

245

+ 20

6

22.7 cm

220

241

+ 20

n.v.t.

26.0 cm

220

269

+ 20

7

22.8 cm

240

261

+ 20

n.v.t.

26.0 cm

240

289

+ 20

7

24.5 cm

260

281

+ 20

n.v.t.

27.5 cm

260

313

+ 20

8

24.0 cm

280

301

+ 20

n.v.t.

28.0 cm

280

337

+ 20

9

24.1 cm

300

321

+ 20

n.v.t.

28.0 cm

300

357

+ 20

9

25.1 cm

320

341

+ 20

n.v.t.

28.5 cm

320

381

+ 20

10

25.2 cm

340

361

+ 20

n.v.t.

29.0 cm

340

405

+ 20

11

25.3 cm

360

381

+ 20

n.v.t.

29.0 cm

360

425

+ 20

11

26.2 cm

Hoogte

Stof

Stof

100

121

+ 20

n.v.t.

120

141

+ 20

140

161

160

hoogte

Hoogte

ADDENDUM

C BESTELBLAD GORDIJNEN EN VITRAGES

STANDAARDEN
VITRAGE / INBETWEEN

OVERGORDIJNEN
1

bmconfectie ongevoerd

3

bmconfectie zonder loodveter, ongevoerd

- gordijnband 8 cm. met microflexhaken

- gordijnband 8 cm. met microflexhaken

- enkele onderzoom 10 cm

- met loodveter aangezet

- zijnaden 3 cm, blindgestikt

- zijnaden 2,0 cm, doorgestik

- loodjes zijzoom: ja

- loodjes zijzoom: ja

- dubbele plooi, circa 225%

- dubbele plooi, circa 250%

- hoofdje 2,5 cm

- hoofdje 2,5 cm.
- 10 cm. dubbele onderzoom

2

bmconfectie gevoerd

4

bmconfectie met loodveter, ongevoerd

- gordijnband 8 cm. met microflexhaken

- gordijnband 8 cm. met microflexhaken

- enkele onderzoom 10 cm

- zijnaden 2,0 cm, doorgestik

- zijnaden 3 cm, blindgestikt

- loodjes zijzoom: ja

- loodjes zijzoom: ja

- dubbele plooi, circa 250%

- dubbele plooi, circa 225%

- hoofdje 2,5 cm.

- hoofdje 2,5 cm.
- standaard voeringmethode
- 2 cm. van de onderkant
- 10 cm. enkele onderzoom
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D BESTELBLAD VOUWGORDIJNEN EN PANELEN

STANDAARDEN
Systeem:

max. 360 cm x 360 cm (meerprijs indien groter)
kettingbediening rechts
kleur wit

Tunnels:

ingenomen achterzijde

Segmenten: 20-30 cm
Baleinen:

6 mm glasvezel (standaard)

Flap:

dichte stof met
transparante stof zonder
flap is helft segmenthoogte

Standaard wordt er geen rekening gehouden met (onderlinge) segmenthoogtes, indien er rekening gehouden moet worden met doorlopende baleinen
en/of patronen, dient dit uitdrukkelijk aangegeven te worden.
Standaard gaan we er van uit dat bij doorlopende baleinen de bovenzijden gelijk dienen te lopen en verschillen in de onderst segmenten
verwerkt dienen te worden.
Standaard worden dichte stoffen verwerkt met een ﬂap tegen het verkleuren, bij transparante stoffen niet om uitscheuren op de ringetjes te voorkomen.
Baleinen zijn standaard glasvezel buisjes met een doorsnee van 6 mm. in de kleur wit, onderlat is standaard gelakt wit aluminium in de afmeting 20 x 4 mm.
Standaard zijzomen blindgestikt
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