
58

64

50
15

H1

H2

6,030029530 4,030029560 8,830029560

6,030029530

6,530024030 4,530024060 7,230024060

6,530024030

4,330027030 2,930027060 6,330027060

4,330027030

HB-50B
Fa

ux
 W

oo
d

Mono-command

Motor 230 V AC

Motor 230 V AC

Motor 230 V AC

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

Wood
H2 = 7,5 cm per 1 m of height for ladder string
H2 = 10,0 cm per 1 m of height for ladder tape

Bamboo
H2 = 5,5 cm per 1 m of height for ladder string
H2 = 8,2 cm per 1 m of height for ladder tape
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type C ceiling/middle 
(zinc coated)

Premium option

hold down bracket
(colour)

Wood/Bamboo/Faux Wood 50 mm - system Basic

type E (nickel) 
floor

type G (colour) 
wall

type I (nickel) 
wall

Träpersienner / Bambupersienner / Faux Wood 50 mm - system Basic
Hand reglage Motorstyrning

Linor och snören (standard)

Linor och snören (standard)

Linor och snören (standard)

Vridstång

Vridstång

Vridstång

Vevaxel

Vevaxel

Vevaxel

Priset inkluderar persienner med: rak fronttäcklist, fästen typ A, uppdrag med linor, vinkling med 
snören eller vridstång i trä..
Fästen typ B, C och D kan väljas .
För bredd under 62 cm sker uppdrag och skevning alltid på motsatta sidor.

System dimensioner Paket storlek

Textil stegband

Monteringsbeslag

typ A - universal
  (standard)

typ D Takbeslagl typ B - side
  (colour)

Sidostyrning-beslag

Extra breda textilstegband

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.

Kornisch

Övre skenan har  en  modifierad  form  och  är  gjord  av  
aluminium,  vilket  refererar  till  tystare  drift  och  större 
systemstyvhet.  RAL -målning tillgänglig.
Finns endast med typ A -fäste.
Alternativ erbjuds med tilläggsavgift.

Sidostyrning med wire Avantgarde vevaxel Hollare till bottenlis

Wirestyningmed en perlonbelagd 
ståltråd.Alternativ erbjuds mot pristillägg.

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

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

Standard stegsnören ersätts med en textilstegband 25 
mm .

Standard stegsnören ersätts med en textilstegband 
25 mm .


