
Flow
hand-, koord- en elektrisch bediend
voor regelmatig geplooide gordijnen

Oplossing voor een strakke uitstraling



strak & stijlvol
Het Qurails Flow systeem zorgt voor regelmatig 
geplooide gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- 
als breedspoor en door een ruim assortiment 
aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- 
en elektrisch bediende systemen. Flow is ook 
toepasbaar in gebogen systemen.

Flow glijders
Flow glijders zijn draaibare glijders aan een koord, 
op vaste tussenafstanden van 60 of 80 mm. 
De Flow glijders kunnen toegepast worden in de 
volgende Qurails profielen:

Gordijnband
Het Qurails Flow systeem heeft 2 typen 
gordijnband, voor 60 mm en voor 80 mm 
afstand. Zie toepassingsvoorbeeld ‘Gordijnband’ 
op de volgende pagina voor maat-gegevens 
van de 2 typen gordijnband, voor verschillende 
plooitoeslagen, namelijk: 200%, 250% en 280%. 

Het gordijnband is voorzien van kleefstof. 
Hiermee kan het op de gordijnstof gestreken 
worden vóór het vastnaaien. Zo verschuift het niet 
meer tijdens de confectie.

Daarnaast is het gordijnband voorzien 
van markeringen in het weefsel waarin de 
gordijnhaken geplaatst kunnen worden, deze 
markeringen zijn hiernaast weergegeven in rood. 

Flow haken
De haken 2021-FL kunnen in de pockets bij de 
juiste markeringen geplaatst worden, behorend 
bij de gekozen plooitoeslag.

Flow
hand-, koord- en elektrisch bediend
voor regelmatig geplooide gordijnen

Profielen 2000 serie:
2014-12
draaibare glijder aan koord
afstand 60 of 80 mm 

Profielen 4000, 5000, 6000 serie: 
4014-12
draaibare glijder aan koord
afstand 60 of 80 mm

2021-FL
Flow haak
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Confectie

Gordijnpakket
Pakkethoogte: tot 3 meter vanwege het 
plooibeeld onderaan het gordijn. 

Pakketbreedte: tot 5 meter (enkelpakket) 
dus totaal 10 meter voor een stel.

Confectieadvies
Houd minimaal 5 mm vrije ruimte in acht 
tussen de onderzijde van de gekozen rail 
en de bovenzijde van het gordijn. Dit is van 
belang om te voorkomen dat het gordijn 
gaat klemmen.

Het gordijnband wordt eerst gestreken en 
daarna vastgenaaid, met de smalle strook 
aan de bovenzijde.

Overzicht van diverse hand-, koord- en electrisch bediende 
situaties. In de schema’s zijn de Flow onderdelen telkens met 
een symbool weergegeven.

Toepassingsvoorbeeld

Elektrisch middensluitend

Handbediend middensluitend

Plooimaten

> 5 mm

gordijn

Flowglijder

2021-FL

pro�el

smalle
naai-strook 
(boven)

bredere
naai-strook 
(beneden)

4014-22-060 t.b.v. 4014-12-060
60 mm band
200% om de 12 pockets
250% om de 15 pockets
280% om de 17 pockets

4014-22-060
band Flow voor 60 mm glijders
met kleefstof

4014-22-080 t.b.v. 4014-12-080
80 mm band
200% om de 16 pockets
250% om de 20 pockets
280% om de 23 pockets

Gordijnband

middensluitend, zonder overlap

Poulie bedien zijde 
(schematisch)

Herhaling 
16 cm

Herhaling 
20 cm

Herhaling 
23 cm

Herhaling
17 cm

Herhaling 
15 cm

Herhaling 
12 cm

4014-22-080
band Flow voor 80 mm glijders
met kleefstof



60 mm

80 mm

60 mm

80 mm

4001
eindstop
(hele serie)

Technische wijzigingen voorbehouden.

Standaard onderdelen
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Gordijntransport

2001
eindstop smalspoor

2014-12-060
draaibare glijder 
aan koord 60 mm
2000 serie

2014-12-080
draaibare glijder
aan koord 80 mm
2000 serie

4014-12-060
draaibare glijder 
aan koord 60 mm

4014-12-080
draaibare glijder 
aan koord 80 mm 

4074-10FL
voorloperhaak Flow

2021-FL
gordijnhaak Flow

4001
eindstop breedspoor

4002-08 5100 / 5300
4002-16 5600 / 6200
interne eindstop

6009
PRS glijder, toegepast 
als spacer achter 
overlapbeugel

4014-22-060
band Flow voor 60 mm 
glijder met kleefstof

4014-22-080
band Flow voor 80 mm 
glijder met kleefstof

Accessoires

4074-30FL
voorloper met overlap
voor handbediend wit / 
naturel metallic / zwart

2004
glijder rem
wit / zwart

5675-3010 
voorloper zonder overlap
voor koordbediend 
(middensluitend) systeem 
5600, wit / naturel

6275-3010 
voorloper zonder overlap
voor electrisch bediend
systeem 6200 wit / 
naturel metallic / zwart

5174-30FL 
voorloper met overlap
voor koordbediend
5100 en 5300 wit / naturel 
metallic

5674-30FL 
voorloper met overlap
voor koordbediend
systeem 5600, 
wit / naturel metallic

6274-30FL 
voorloper met overlap
voor electrisch bediend
systeem 6200, wit / naturel 
metallic / zwart

4075-1000 
voorloper zonder overlap
voor handbediend, wit /
naturel metallic / zwart

5175-3010 
voorloper zonder overlap 
voor koordbediend 
(middensluitend) 5100 en 
5300, wit / naturel metallic

1220
trekstang aluminium 100, 125, 
150, 200 of 300 cm wit / naturel 
metallic / zwart


