Persienner & markiser

Plisségardin
Produktinformation:
Material
Listprofiler: Strängpressad pulverlackad
aluminium.
Ändskydd/Gavlar: Högkvalitativ plast
Linlås: Högkvalitativ plast för mjuk och
tystgående funktion.
Väv: Polyester eller Trevira CS

OPM Plisségardin byggs på ett 20 mm plissésystem av mycket hög kvalitet.
Plisségardinen är en flexibel lösning för fönstret med ett modernt intryck.
Textilerna finns i många olika varianter, beroende på krav. Allt från helt
mörkläggande vävar, för t. ex. sovrum, till nästan helt transparenta vävar,
där man fortfarande vill ha in ljus i rummet. Finns även väv med ”två
väggar” där man slipper synliga hål, vilket medför både ett estetiskt
tilltalande utseende, och ett solskydd utan ljusgenomsläpp. Väven kallas
Honeycomb, eller dubbelcellsväv. Se bild nedan.

Manövrering
Frihängande, där upp och nerhissning
regleras manuellt med lina.
Alt. Uppspända varianter där gardinen
regleras med handtag.
För takfönster finns dragstav.
Motor.
Kulkedja.
Monteringsbeslag
Tak. Snäppfäste.
Vägg. Vinkel med snäppfäste, 30 mm djup.
Mellanglas. Bleckbeslag som spikas,
snörledare för genomgång i fönsterbåge
(mellanglasmodellen byggs på en
persiennöverlist).

Många olika varianter finns, där reglering nerifrån och upp är ett
efterfrågat skydd.
Eller varför inte Fullflex, där man är helt fri att ställa gardinen var
man vill i fönstret.
Det går även att applicera två vävar i samma gardin, en väv för dag
(med ljusgenomsläpp), och en för natt (mörkläggande).
Plisségardinen går även att reglera med kulkedja eller motorisera och
kombinera med solstyrning.

Dubbelcellsväv

Plissélist: bredd 22 mm,
höjd 14 mm.

Väggvinkel + snäppbeslag för
standard och motorisering.
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Rek. max bredd
Mod.1: 300 cm
Mod.2: 160 cm
Mod.3: 150 cm
Mod.4: 300 cm
Mod.5: 150 cm (maxlängd: 425 cm)
Mod.6: 220 cm
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Tillbehör
Motor.
Dragstav, för högt placerad gardin, ange längd.

Beställningsinformation
På angivna beställningsmått, minskas måttet i produktionen med 3 mm.
Detta för att få frigång vid montering i nisch.
Ange reglagesida. Ange längd på dragstav.
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