
RBF-CAMF

7,535030050 6,035028050

5,035030050 3,035028050

7,5350220/300*46 7,0350200/280*46

9,035030054 9,035028054

7,06506,05009,07007,5550

10,060012,040020,066013,0440

10,084012,056021,090015,0600

(P)

(M)

A - B = 4,5 cm (2,3 + 2,2)
A - B = 5,0 cm (2,8 + 2,2)

Duo-Link

Multi-Link

Absolute M

white

stainless steel

Rullgardiner - Absolute M

Controls

Boundary dimensions for fabrics below 230 g/m2 Boundary dimensions for fabrics over 230 g/m2 System colours

Controls

Tube ø50 > 140 cm width Tube ø50 > 120 cm width

black

black nickel

grey anthracite

Twin bracket

fabric over 230 g/m2fabric below 230 g/m2

Controls
2 blinds2 blinds 3 blinds3 blinds

Kedja

Motor DC

Motor AC

Begränsningar av storlekar Multi-Link

Twin

 

Motor DC ø38/ø42*/ø50*

Motor AC

Motor DC ø38/ø42*/ø50*

Motor AC

* only Coulisse CM-05
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78
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max. ø 85 mm

67

81
91

max. ø 80 mm
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2

88

max. ø 70 mm

max. ø 75 mm

ø 42ø 38 ø 50

475 g/m  (alu.)

15

35A
B

214 g/m  (alu.)

26

12

KedjaKedja

Kedja (Loopless) Kedja (Loopless)

Priset inkluderar persienner i en av färgerna (P), med plastkedjestyrning, mekanism och 
täckkåpor är av plast.
Metallfästehöljen och mekanism finns att beställa med tilläggsavgift - endast i färger (M).

System dimensioner
Monteringsbeslag Bottenlist

  typ E 
(standard)

A - Total system bredd
B - Tyg bredd

  
kedja 
motor

Installation profil

Rullgardin levereras med fästen monterade på installationsprofilen.
Installationsprofil finns endast i färger (P).
Alternativ erbjuds med tilläggsavgift.

Profil dimensioner Profil-fästen

typ C

Totalpriset är summan av priserna på individuella persienner plus 
tillägg för Twin bracket.
Tvillingfäste finns endast i färger (P).
Övre persienn - lindning typ B, nedre rullgardin - lindning typ A.

Totalpriset är summan av priserna på individuella gardiner.
Avståndet mellan tyger är cirka 2,3 cm. Vid användning av system 
för höjdjustering av rullgardiner ökar avståndet mellan tyger upp 
till cirka 3,3 cm.

* Möjligheten att producera rullgardin med större dimensioner är möjlig efter samråd.

Totalt pris är summan av två individuella persienner. Avståndet 
mellan tyger är cirka 2,3 cm.


