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Allmänt

Kirsch Skenor  
- Bred kollektion bestående av totalt 14 olika skenor 

- Komplett sortiment för gardinupphängning för både hem och 
  offentlig miljö

- Val mellan skena och lösa tillbehör eller färdigmonterad skena 

- Skenor finns för alla typer av uppsättningar och tyngd på gardiner 

Kirsch skena 
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Allmänt

Översikt skenor 

U-skena 
- liten och lätt takskena 

Sky
- liten takskena i egen 
design i tre färger 

Elite
- klassisk skena med 
många valmöjligheter

Vision
- egendesignad skena i 
tre färger

Cabin
- för tung gardinupp-
sättning samt för 
avskärmning i t e x 
sjukhusmiljö

Air
- kraftig skena för tunga 
uppsättningar 

Orion 
- stabil rund skena för 
tunga uppsättningar 

Rigel 
- skena för infräst mon-
tering i tak 
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Allmänt

Översikt skenor 

Panelskena  
- passar stora 
fönsterpartier och som 
rumsavdelare

A-skena
- skena för lindrag 

Hissgardinskena
- skenor för hissgardiner

Solid
- kraftig skena med 
olika betjäningar som 
t e x motor

Glydea
- designad skena med 
motor

C-skena  
- klassisk prisvärd skena 



6Ver. 6

                                                                                 

Allmänt

Material 
- Samtliga Kirsch skenor är i aluminium med undantag 
för C-skenan som är i stål

- Aluminium tillsammans med den lackade ytan gör att 
skenan klarar fuktiga utrymmen

- Många av skenorna har silikonbehandling för bättre och 
tystare glidfunktion. Se prislista för information. 

  

Bockad Cabinskena i badrum
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Allmänt

Textilvikt
Samtliga skenor är anpassade för lätta* och medeltunga gardinuppsättningar. En tung gardinuppsättning kräver en 
kraftigare skena. Nedan presenteras skenorna med en symbol som visar om skenan klarar lätt, medeltung eller tung 
gardinuppsättning.  

         Lätt: 3 kg/6 m skena              Medeltung: 5 kg/6 m skena             Tung: 8 kg/6 m skena

U-skena 
  *hålslagen 
 medeltung

Sky 
  *hålslagen 
tung 

Elite

Vision Cabin

Panelskena  A-skena Hissgardinskena

Solid GlydeaC-skena  

kg kgkg kg kgkg kg kgkg

kg kgkg kg kgkg

kg kgkg kg kgkg kg kgkg

kg kgkg kg kgkgkg kgkg

kg kgkg kg kgkg kg kgkg

Air

kg kgkg

Rigel 

Orion 

kg kgkg

kg kgkg
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Allmänt

Färg
- Alla skenor i sortimentet finns i vitt 
- Några av dem finns även i aluminium, antracit eller svart 
- Eliteskena finns även i en olackad variant som är grund-
färgad s.k. primad. Denna skena kan lackas i vilken färg 
som helst. T ex i väggfärgen vid användning av Elite tavel-
hängningssystem. 

Vit  Aluminium  Antracit

Skena Vit Alu Antracit Svart Primad 

U-skena x x
Sky x x x
Elite x x x x
Orion x
Rigel x
Air x
Vision x x x
Cabin x x
Panel x
A-skena x
Hissgardin x x 

endast lindrag

Solid x
Glydea x
C-skena x

Skenfärger 
 

   

Svart 
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Allmänt

Betjäning
- Handdrag - drag i gardinen för hand eller använd dragstång
- Lindrag/kedjedrag - lina/kedja på sidan  
Till alla skenor som betjänas med lindrag eller kedjedrag med-
följer instruktiononer hur gardinen ska monteras för att följa 
gällande Barnsäkerhetsregler
- Motor - används tillsammans med fjärrkontroll, strömbrytare etc. 

Skena Hand-
drag 

Lindrag Kedje-
drag

Motor

U-skena x
Sky x
Elite x
Orion x
Rigel x
Air x
Vision x
Cabin x
Panel x
A-skena x x
Hissgardin x x x
Solid x x x
Glydea x
C-skena x

Handdrag

Kedjedrag

Handdrag med dragstång

Fjärrkontroll till motor
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Kollektion

Längder
- Alla skenor kan skarvas till långa längder med undantag för Hiss-
gardinskenan
- I tabellen visas max längd utan skarv samt max längd med skarv

Skena Max längd 
utan skarv  

Max längd vid skarv

U-skena 

600 cm Oändligt

Sky
Elite 
Orion 
Rigel 
Air
Vision 
Cabin 
Panel 
C-skena 
A-skena 600 cm Upp till 800 cm lindrag, 

oändligt handmanövrering
Solid 700 cm Upp till 700 cm kedja, 1200 cm motor, 

2100 cm handmanövrering
Glydea 500 cm Upp till 1200 cm enkel motor alt. 

1500 cm tandemkopplade motorer
Hissgardin 300 cm 

kedja/ 
190 cm lina 

Kan ej skarvas

Exempel på olika skarvdelar
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Typer 

Bockning 
- Alla Kirsch skenor går att beställa vinkel- och rundbockade med 
undantag för Rigel, Panel och Hissgardin. 
- Ju kraftigare skena desto större radie 
- Kirsch tillhandahåller bockverktyg för att bocka skenor 
  direkt på plats

Skena Vinkelbockas Rundbockas 
 

Ja/Nej  Radie Ja/Nej Radie
U-skena Ja 10 cm Ja 30 cm 
Sky Ja 10 cm Ja 30 cm 
Elite Ja 10 cm Ja 35 cm 
Orion Ja 24 cm Ja 30 cm 
Rigel Nej - Nej - 
Air Ja 20 cm  Ja 35 cm 
Vision Ja 10 cm Ja 50 cm 
Cabin Ja 24 cm Ja 30 cm 
Panel Nej - Nej -
A-skena Ja 10 cm Ja 30 cm 
Hissgardin Nej - Nej -
Solid Ja* 35 cm Ja 300 cm 
Glydea Ja 30 cm Ja 300 cm 
C-skena Ja 10 cm Ja 30 cm 

* Solid-skena med mittöppning kan ej bockas Vinkelbockning Rundbockning

Radie 

Radie 
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Typer 

Glid
- Glid för upphängning av gardin finns i flera olika 
varianter beroende på skenprofil och gardinens tyngd

- De delas upp i två sorter; plastglid och rullglid. 
Rullglid används till tunga gardinuppsättningar

- Plastgliden kan vara lösa eller sitta ihop med snöre 
s.k. ‘glid på snöre’. Detta används till loungegardiner för att få 
snygga och jämna veck. Det finns även ‘glid på band’ där plast-
gliden är påsydda på det färdiga gardinbandet

- Vid beställning kan hålklippning i skenan göras för skenor som 
ska monteras i nisch eller tätt mot en vägg. Hålet används för att 
trä i eller ur glid när skenan sitter på plats. Hålet klipps ca 4 cm in 
på änden alt. valfritt. Låsfjäder/låsplugg kan monteras vid hålet 
för att hindra att gliden åker ut

- Några av skenorna har speciella krokar för upphängning av 
tavlor och affischer.

 

Plastglid smala

Loungegardin med glid på snöre

Hålklippt skena med låspluggGlid på snöre

Plastglid breda

Glid med rullar

Glid på band
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Typer 

Krokar 
Gardinen kan sättas fast på olika sätt och med olika 
krokar:  

Rynkbandskrok
I plast för lätta uppsättningar eller i metall för tunga 
uppsättningar

Fingerkrok 
I metall för veckbandsgardin

Öljettkrok 
För uppsättningar med öljett som te x duschdraperi

Klämma
Klämmer fast gardinen

Kardborrband 
Panelskena och hissgardin använder istället 
kardborrband för att haka fast gardinen

FingerkrokRynkbandskrok

Öljettkrok Klämma 

Hissgardin med kardborrband
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Pendel Vinkel

Takmonterad skena 

Nischfäste Innertaksbricka 

Pendel från tak 

Typer 

Montering
- Kirsch skenor går att montera i tak, på vägg och i nisch

- Det finns olika fästen som passar de olika profilerna
 
- Pendlar finns för nedhängning av skenan från tak  

- Innertaksbricka till innertak som sätts ihop med takfäste. 
Distans 6 mm finns som tillval.


