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Montagesätt byglar
Alla våra absorbenter kan monteras med hjälp av våra trådbyglar. Vi har flertalet 
olika byglar som är konstruerade för att passa sitt specifika montagesätt och 
absorbenten bäst. I sitt standardutförande är byglarna lackerade vita, med 
möjlighet till valfri NCS för att matcha en absorbents färg eller för att ge ett 
personligt uttryck. 

Passande absorbenter
◊ Kulör:  stenullskärna med hög densitet,   

 klädd i treviratyg
◊ Nyans:  stenullskärna med medeldensitet,   

 klädd i treviratyg
◊ Palett:  stenullskärna med medeldensitet,   

 klädd i glasfiberväv
◊ Pigment: stenullskärna med medeldensitet, 

 klädd i polyesterväv 
◊ Renett: stenullskärna med medeldensitet, 

 klädd i polyetenfolie 
◊ Soft: polyesterkärna med medeldensitet, 

 klädd i polyesterväv
◊ Stil: polyesterkärna med medeldensitet, 

 klädd i treviratyg
◊ Linett: stenullskärna med högdensitet,    

 klädd med akrylatbehandlad linneväv  
 
För mer information om absorbentens egenskaper se separat produktblad
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Byglar för montage mot vägg

Byglar för montage i tak

Överbygel för montage dikt mot vägg. 
Bredd:  500 mm
 700 mm

Underbygel för montage dikt mot vägg. 
Bredd:  500 mm
 700 mm

Överbygel för montage med 50 mm distans mot vägg. 
Bredd:  500 mm
 700 mm

Underbygel för montage med 50 mm distans mot vägg. 
Bredd:  300 mm
 500 mm
 700 mm

Bygel för montage dikt mot tak. 
Bredd:  500 mm
 700 mm

Bygel för montage med 50 mm distans till tak. 
Bredd:  500 mm
 700 mm

Bygel för montage diagonalt mellan tak och vägg 
Bredd: 700 mm

Byglar för montage av Corner

Överbygel för absorbenten Corner 
Bredd: 305 mm

Mellanbygel för absorbenten Corner Twin  
Bredd: 305 mm

Underbygel för absorbenten Corner 
Bredd: 565 mm

Bygel för diagonalt montage av absorbenten Corner 
Bredd:700 mm

Alla våra produkter tillverkas i  
Broddetorp vid Hornborgasjön.
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