
Paneelsystemen
handbediend, koord en elektrisch
voor lichte en middelzware gordijnen

Strak design met allure



Strak design met allure

Standaard kleuren

Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig. 
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

RAL 9010 wit RAL 9006 naturel 
  metallic

Kenmerken 

Materiaal:  aluminium
Kleur:  wit, naturel metallic
Afmetingen 7320:   14 x 37 mm
Gewicht profiel:  378 gr/m
Afmetingen 7330:   14 x 55 mm
Gewicht profiel:  539 gr/m
Montage: wand of plafond 

Paneelsystemen
handbediend, koord en elektrisch
voor lichte en middelzware gordijnen

Paneelgordijnen zijn een prachtig alternatief voor het standaard gordijn. Door de 
vlakke confectie van de gordijnstof komt elk dessin volledig tot zijn recht. Bovendien 
kunnen losse panelen heel selectief uitzicht en zonlicht afschermen.

De vlakke confectie werkt ruimtebesparend en panelen doen behalve als 
raambekleding dan ook regelmatig dienst als flexibele scheidingswand, “schuifdeur” 
of wanddecoratie. 

Alle paneelgordijnsystemen uit de Qurails 
7300-serie hebben dezelfde afwerking 
en bedieningsmogelijkheden, maar 
onderscheiden zich van elkaar door het 
aantal sporen waaruit ze zijn opgebouwd.

Panelen kunnen op twee manieren 
worden geplaatst: als enkelpakket of 
met een middensluiting. Kiest u voor 
middensluiting, dan kunt u in een profiel 
met bijvoorbeeld drie sporen maar liefst zes 
panelen verwerken die elkaar in het midden 
ontmoeten. 

Een paneelgordijnsysteem kan zowel met gekoppelde als 
met losse panelen worden gebruikt. Bediening is mogelijk met 
een koord of natuurlijk elektrisch. De profielen kunnen zowel aan 
wand als plafond worden gemonteerd.
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Profielspecificaties
Aluminium profiel:

Ondergrond:
•  hout
•  steen

Steunsoort:
•  plafondsteun
•  afstandsteun

Toebehoren

RAL 4 5 6 7
wit 9010 ●

naturel metallic 9006 ●

Kleuren met RAL-code en lengtes (m):
Montage met spanner 7350 bij 7320 / 7330:
I.v.m. het draaien van de spanner moet er min. 17 mm 
ruimte (B) tussen de rail en de wand vrij blijven. A is 
hierbij min. 37 mm. 

Montage

Loopwagenprofiel 7301-N (148 gr/m) of 
7301-W (143 gr/m). 2 tot 3 rollers 7304 
of glijders 7310 (alleen bij witte rail) per 
paneel. Verzwaringsprofiel 7490-203R (165 
gr/m) of 7490-206R (318 gr/m).

Handbediende systemen:
Gekoppelde panelen: eindstop 4002,
L-stuk 7302, T-stuk 7303 en universeel 
einddeksel 7353-UNI. 

Ongekoppelde panelen: universeel 
einddeksel 7353-UNI.

Koordbediende systemen: 
eindstop 4002, L-stuk 7302, T-stuk 7303, 
voorloper 7374, koord 1210-3.5 en poelieset 
7353-2 / 7353-3

Bestekomschrijving 
Materiaal
•  Aluminium EN AW-6060-T66.
•  Gepoedercoat volgens Qualicoateisen

Afstand tussen plafond en onderzijde loopwagenprofiel(42mm) 
en tussen loopwagenprofiel(18mm)

Combinatievoorbeeld

7330 + 6200 voor elektrische bediening. 



Toepassingsvoorbeeld

Plaatsing van de panelen 2-spoor

enkelpakket

middensluiting

3-spoor

Bij twee pakketten en koordbediend: de voorste panelen moeten per 
definitie in een verschillend loopvlak. 

Exploded view
Koordbediend
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Paneeltransport

4002
eindstop zonder oog
naturel

7302
L-stuk wit / grijs

7303
T-stuk wit / grijs

7310
glijder alleen bij witte rail
wit

7350-2
spanner naturel (incl. 
ring)

7317-092
afstandsteun, 9 cm 
wit / naturel metallic

7317-152
afstandsteun, 15 cm 
wit / naturel metallic

7301
loopwagen profiel 
wit / naturel geanodiseerd

7374
voorloper wit

7353-2 
poelieset 7320
 wit / grijs

7353-3 
poelieset 7330
wit / grijs

1210-3.5
bedieningskoord wit / zwart 

1203-13
koord / kettinggewicht 
wit / grijs / zwart

1201
koordspanner

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

7490-203R
verzwaringsprofiel 
naturel geanodiseerd

7490-206R
verzwaringsprofiel 
naturel geanodiseerd

7352
railverbinder naturel

7353-UNI
universeel einddekselset
wit / grijs

Technische wijzigingen voorbehouden.

Plafondmontage

Wandmontage

Accessoires

Koordbediening


