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Mono-command

Motor 24 V DC

Possibility to use non-drilling brackets - see "Additional accessories" section.

Wood 35 mm - system Diplomat

H1 - approximate height of a closed blind
H2 - approximate height of an opened blind

Wood
H2 = 10,0 cm per 1 m of height for ladder string
H2 = 13,0 cm per 1 m of height for ladder tape

Bamboo
H2 = 7,1 cm per 1 m of height for ladder string
H2 = 8,9 cm per 1 m of height for ladder tape
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Träpersienner / Bambupersienner 35 mm - system Diplomat

 linor och snören (standard)

linor och snören   (standard)30 240 240 3,5      

Vev

Vev 60 240 240 3,5     Motor 24 V DC

Manual styrning Motor-styrning

Priset inkluderar persienner med: front täcklist, fästen typ A, uppgrad med linor och vinkling med 
snören, steg-snören standard
För bredd under 44,9 cm sker uppdrag och vinkling på motsatta sidor.

Sido styrning med wire Kornisch Hållare för bottenlist

Sidostyrning med en perlonbelagd ståltråd. 
Alternativ erbjuds med tilläggsavgift.

Kornischär ett dekorativt element i persiennen och täcker 
inte bara framsidan utanäven sidorna påhuvudskenan.
Kornischär alltid bredareän huvudskenan. I den ensidiga 
versionenär den 1,3 cm bredare; i dubbelsidig versionärden 
2,6 cm bredare.
Dubbelsidigt alternativär inte tillgängligt med 
kedjestyrning.Alternativ erbjuds med tilläggsavgift.

Standard stegsnörenersätts med en textilstegband 16 mm 
.Alternativetär inte tillgängligt med kedja, vev eller
motorstyrning.

Monteringsbeslag

typ B - side
  (colour)

typ A - universal
  (standard)

Hållare för bottenlist

Beslag för sidostyrning

typ A (colour) typ B (colour) typ C (clear) typ D (clear) typ E (nickel) typ F (colour/nickel)

Textilstegband  Avantgarde vevhandtaget

Elegant vevhandtag med glidhylsa som döljer mekanismen. 
Finns i vitt eller svart.
Alternativ erbjuds med tilläggsavgift.

Hållaren låser bottenskenan, t.ex vid installation påett 
lutande fönster.
Andra installationsalternativ - se avsnittet om extra tillbehör.

  Paket storlek System dimensioner


