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Indledning 
Pagunettes nye konfigurator til bestilling af færdigsyet varer bruges på følgende måde. 

 

På hjemmesiden www.pagunette.dk vælges Gardiner > Sy konfigurator 

 

Man skal være logget ind på hjemmesiden for at menupunktet Sy konfigurator vises. 

Prisvisning 
Først skal man i feltet KODE vælge, om man ønsker at prisen forneden på siden vises som indkøbspris eller 
indkøbspris inklusiv en avance, såfremt at man vælger at vise prisen til ens kunde. Kode 10 er lig 
indkøbspris. Kode 15 er lig indkøbspris ganget med faktor 1,5. 

 

 

http://www.pagunette.dk/
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Sambestilling af konfektion og øvrige varer 
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at bestille metervarer eller accessories sammen med en sy 
konfiguration. Såfremt at der ligger en vare i kurven vil man få nedenstående besked. 

Det betyder at man må sende bestillingen på varen/varerne i kurven inden man kan starte med at 
konfigurere en vare. 

 

Valg af metervare 
Herefter skal man som første skridt vælge en metervare. 

 

Man indtaster i feltet ”Metervare navn eller nummer” og trykker på symbolet med et forstørrelsesglas. 

Der vises nu de første 10 valgmuligheder. Dette er ikke et søgefelt og der vises ikke alle varianter af en 
navngiven vare. Vi forslår at man taster varenr for at finde den ønskede vare. 
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Man vælger den ønskede metervare ved at trykker på Navn // Nummer. 

Herefter vises metervaren i højre side med et billede og diverse detalje informationer. Der vises også en 
aktuel lagerstatus for den pågældende vare.  

 

Valg af gardintype 
Næste skridt er at vælge den model der skal syes. Man kan vælge mellem 5 gardintyper eller 3 
foldegardintyper. 

For alle 8 valgmuligheder skal der efterfølgende gøres diverse tilvalg for at færdigkonfigurere modellen som 
er valgt. 

 

Man vælger en model ved at trykke på billedet. 

Konfiguration af gardin 
I det efterfølgende vises ”gardin med bånd” som eksempel. De øvrige 4 gardin valgmuligheder er opbygget 
efter samme princip dog med andre konfigurationsmuligheder. 
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Her er valgt modellen Gardiner med bånd 

  

Man skal nu vælge bredden, antal der skal produceres samt færdighøjden. 

VENDBAR 
På visse metervarer vil det være muligt at vende metervaren. Har man f.eks valgt en ensfarvet roomhigh så 
vil konfiguratoren som standard vælge at bruge metervaren i bredde retningen hvilket betyder at man skal 
indtaste bredde som CM og har en maksimal højde styret af metervaren bredde. 

 

Man har dog nu mulighed for at fjerne hakket ved teksten ”Stofretning vendes”. 
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Herefter vil bredden på metervaren skulle bruges som bredden på det færdigsyet gardin. Det betyder at 
man vælge antal bredder, og nu har en maksimal højde på 5 meter. 

 

FOER 
Alle gardinhøjder kan som udgangspunkt fores. Det er kun foldegardin model M3 der kan fores. 

 

Man vælger her Ja eller Nej. Vælger med Ja kommer muligheden for at indtaste varenummer på det 
ønskede foer. Man vælger foer ved at trykke på varen. 
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Når foer er valgt, får man dette billede. 

 

Sømtype 
Herefter skal man vælge sømtype: 

 

Rynkehoved 
Herefter vælger man højden på et evt rynkehoved. Rynkehoved inkluderes automatisk i den tidligere valgte 
færdighøjde. 

 

Bundsøm 
Til sidst skal man vælge typen af ønsket bundsøm.  

 

Størrelsen af bundsøm vil variere afhængig af den valgte færdighøjde. Ved mindre end 200cm er en type og 
mere end 200cm er som vist i ovenstående eksempel. 
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Rynkebånd 
Nu skal man vælge det ønskede rynkebånd.

 

Man vælger et bånd ved at trykke på billeder. 

 

Afhængig af den valgte båndtype får man nogle yderligere valg. 

 



 
 

 9 

Man kan vælge at få gardinet leveret rynket. Når man vælge JA så kommer et felt hvor man indtaster det 
antal cm som gardinet skal leveres færdigrynket. 

Man kan også vælge at få leveret gardinet med isatte hægter. Her indtastes det antal hægter man ønsker pr 
færdigsyet gardin. 

Konfiguration af foldegardiner 
I det efterfølgende vises ”M3: Optræk med transparent påsyet liftbånd” som eksempel. De øvrige 2 
foldegardiner er opbygget efter samme princip dog med andre konfigurationsmuligheder. 

 

Man trykker på billedet af den ønskede model hvorefter konfigurationsmulighederne fremkommer. 

 

Som det første skal man indtaste bredden i cm på produktet. 
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Herefter indtaster man antal i felterne med højre og venstre styring. 

 

Til slut indtastes funktionshøjden på produktet. 

Foer 
For model M3 er det muligt at tilvælge foer. Dette gælder ikke de to øvrige modeller af foldegardiner. 

 

Når man vælger JA åbnes et nyt felt hvor varenummeret på metervaren der skal anvendes som foer 
indtastes. 

Top læg 
På alle 3 modeller af foldegardiner kan tilvælges et top læg. Toplægget leveres færdigsyet med en højde på 
6 cm. 

 

Mekanisme 
Man har for alle 3 modeller mulighed for at vælge 3 typer af mekanisme. 

 

Hvis man vælger kædetræk så får man yderligere en valgmulighed mellem 3 typer af kæde. Den ønskede 
kæde vælges ved at trykke på billedet af kæden. 
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Tværlister 
På model M1 og M2 som leveres med tværlister, har man mulighed for at vælge om tværlisterne skal 
monteres på forsiden eller bagside. 

 

Afslutte konfigurationen 
Man kan nu vælge at afslutte konfigurationen ved at trykke på knappen ”+ læg til ordre”. Herefter vil man 
automatisk gå til varekurven. 

 

Man kan dog inden man trykket på ”+ læg til ordre” knappen indtaste en bemærkning som vedrører den 
konfigureret vare. Dette gør man i feltet ”Info. Mærkning ved dette gardin”. 

Såfremt at der mangler informationer i felter vil man få en pop-up som informerer om dette. 
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Afslutte og sende ordre 
I varekurven ser man det konfigureret produkt. 

VIGTIGT!   

Skal man bruge flere konfigurationer til samme ordre, skal man vælge menupunktet ”Sy konfigurator” 
igen og lave den næste konfiguration som ligeså tilføjes varekurven. Når alle ønskede konfigurationer er 
lavet kan den samlede ordre færdiggøres. 

Inden endelig bestilling kan man indtaste et rekvisitionsnummer, generel ordrekommentar eller alternativ 
leveringsadresse. 

Når ordren er klar trykker man på knappen ”Send bestilling” 
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