HB-V13

Träpersienner / Bambupersienner 25 mm - system V13

Bamboo

Wood

Manual

Mono-command

Vridstång (standard)

22

Vridstång (standard)

240

22

250

180

4,0

250

Motorized

Kulkedja

22*

240

250

2,2

Vevreglage

33

240

250

3,0

22*

180

250

2,5

33

180

250

3,5

4,0 Kulkedja
Vevreglage

Motor 24 V DC

Motor 24 V DC

47

240

250

3,7

47

180

250

4,5

*Minimum width - please ask

Priset inkluderar persienner med: rak fronttäcklist, steg-snören, fästen typ A, uppdrag med linor,
vinkling med trästav.
Fästen typ B och C kan också beställas..
För bredd under 36,9 cm sker vinkling och uppdrag alltid på motsatta sidor.
Vevreglaget är utrustat med ändlägesbroms.

Kedjemekanism finns i följande färger: vit, svart, grå, brun, elfenben, karamell.

Möjlighet att använda icke -borrfästen - se avsnittet "Ytterligare tillbehör".

Vario

Corner brackets

Montering direkt överglasruta,frontstycke i metall täcker
fronten. Finns i färgerna: vit (RAL 9010), silver (RAL9006) och
träliknande med textur av: gyllene ek, valnöt, körsbär och
mahogny.
Minsta monterings-djup för är 18 mm, under detta värde
måste 4 mm distansplatta användas, tillgänglig på
beställning.
Alternativ erbjuds mot pristillägg.

Persiennen monteras närmast glaset med hjälp av tydliga
hörnfästen. Huvudskenan är täckt av 50 mm trä/bambu
lamell. Minsta monteringsdjup är 18 mm, under denna
värde 4 mm distans måste användas.

Kornisch

Sidostyrning med wire

Wirestyning med en perlonbelagd ståltråd.
Alternativ erbjuds mot pristillägg.

Hållare för bottenlisten

Kornisch är ett dekorativt element i persiennen och täcker
inte bara framsidan utan även sidorna på huvudskenan.
Kornisch är alltid bredare än huvudskenan. I den ensidiga
versionen är den 1,3 cm bredare; i dubbelsidig version är
den 2,6 cm bredare.
Dubbelsidigt alternativ är inte tillgängligt med kedjestyrning.
Alternativ erbjuds med tilläggsavgift.

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

Textilstegband

Standard stegsnören ersätts med en textilstegband 13 mm .
Alternativet är inte tillgängligt med kedja, vev eller
motorstyrning.

Monteringsbeslag

typ: A - universal
(standard)

typ B - tekmontering

typ C (clear/white)

typ D - inställbar 80/120
(zinc coated/colour)

Vario

Hållare för bottenlist

Beslag för sidostyrning

typ A (colour)

side brackets

typ B (colour)

typ C (clear)

typ D (clear)

metal (colour)

clear

