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Panelvagn för C-profilskena, 
avsedd för panelgardiner.

Varumärkesregistrerad nr. 377078 
Patent nr. 0600291-9

Så här enkelt monteras 
gardinlängder med panel-
vagnen Panela.

1. Skjut in Panela-vagnen i den  
 fastmonterade C-skenan.

2. Fäst från änden av den   
 färdigsydda panellängden,   
 mot vagnen med hjälp av   
 kardborrbandet.

3. Fäst och stryk fast med   
 fingrarna hela vägen.

4. Klart!

Panela 

Panelvagnen Panela är en aluminiumskena med 
självhäftande kardborrband som även kan förses 
med dragstav och medlöpare vid behov. Panela används i de flesta nu 
befintliga C-profilskenor avsedda för veckbandsgardiner, kanalbandsgardiner, 
samt utdragbara gardinskenor med C-profil som oftast finns i hem, kontor och 
offentlig miljö.

Så här enkelt är det 
Har man tillhands vanlig C-profil med veckbandsgardin tar man ner 
gardinerna, plockar ur befintliga lösa glid, för lätt in panelvagnen Panela och 
hänger dit den nya panelgardinen. Smidigt och enkelt har man ett system med 
Panela på befintlig skena - dessutom en ny snygg gardinupphängning. Precis 
lika enkelt är det att byta tillbaka till tidigare eller annan upphängning.

Fördelar med Panela 
På marknaden finns många panelsystem och hängare att välja mellan. Varje 
fabrikant har sitt eget system med stång, skena, spår och vagn, och med 
tillbehör som passar just deras produkt. Dessa system ger ingen valmöjlighet 
att åter använda veckbandsgardiner eller liknande, utan man måste åter 
montera C-skenor eller köpa olika slags system.

Fördelarna med Panela är därför många för alla inredningsintresserade:

• den är mångsidig då den ger valfrihet att välja olika slags uppsättningar 

• den är enkel att använda 

• den är ekonomisk då du inte behöver köpa olika sorters system

...dessutom blir 
det väldigt snyggt...

Nyhet!
På vår hemsida hittar du fler smakprov på tyger och gardinupphängningar >>     www.lingbotextil.se

Panela®
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C-skena
Panelavagn

Vill man ha fler panellängder 
för man bara in fler skenor 
och vagnar.



Panela®

en ny innovativ upphängningsanordning 
för gardin- och inredningstextil
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Vi finns i byn Lingbo på gränsen mellan Gästrikland 
och Hälsingland, och är länets största när det gäller 

textilinredning för kontor och offentlig miljö. I vår 
egna professionella syateljé framställs textilier för våra 

kunder som huvudsakligen är företag, kommuner och landsting. För oss är 
ingen kund för liten eller stor - vi tillgodoser optimala och skräddarsydda 
lösningar för varje kunds särskilda behov.

Funktionella textilier på arbetsplatsen behövs självklart av olika praktiska 
skäl. Tycker också de som arbetar att det blir vackert i deras arbetsmiljö 
kan det ofta bli en rejäl höjning av trivselfaktorn, det får vi ofta höra och 
naturligtvis är vi glada att få medverka till detta.

Kontakta oss för kostnadsförslag 
eller rådgivning.

Välkommen till 
Åsa och Göran Pierre

Lingbo Textilinredning AB 
Norra Lingbovägen 18 
816 92 Lingbo

Tel: 0297-506 25 
E-post: lingbo@spray.se 
Hemsida: www.lingbotextil.se
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Lingbo Textilinreding

Vi Levererar och monterar:

• Längder
• Skärmgardiner
• Gardinuppsättningar
• Draperier
• Persienner
• Mörkläggningsgardiner
• Solfilmsgardiner
• Textillamellsystem
• Markiser
• Tillbehör och service

Ett urval av kunder vi levererat våra produkter till:
OVAKO STEEL AB • SANDVIK AB • COOR MANAGEMENT AB, ERICSSON GÄVLE • KONEO KONTORSFACKHANDLARNA 

I GÄVLE AB • PATENT O juRIDISKA AVD, SANDVIK AB • BANDKONTORET SANDVIK AB • VåRDFöRBuNDET I GÄVLE • 

KOMMuNFöRBuNDET I GÄVLE • LANDSTINGETS LEDNINGCENTRAL I GÄVLE • EMMI NORDIC AB • SIMSON POwER 

TOOLS AB • KONSERTHuSET I GÄVLE • ERICSSON DESIGN, TEKNIKPARKEN • SANDBACKA PARK • BRuKSKONTORET 

I HOFORS • SANDVIKENS KOMMuN • GAVLEGåRDARNA I GÄVLE • GÄVLE SjuKHuS • OCKELBO KOMMuN • GRAND 

HOTELL STOCKHOLM


