
Kąt nachylenia: max. 15º
Obsługa: uchwyt - 2 szt
Max szerokość: 120 cm
Max wysokość: 200 cm

wys plisy wys. pakietu

0,50 m 58 - 67 mm
1,00 m 66 - 81 mm
1,50 m 73 - 95 mm
2,00 m 77 - 118 mm

wieszak kątowy do 
klipów

wieszak kątowy 
ścienny do klipów

rączka z 
przedłużeniem

TYP A-1 TYP B-1

Kąt nachylenia: 90º
Obsługa: sznurek
Max szerokość: 230 cm
Max wysokość: 260 cm

wys plisy wys. pakietu

0,50 m 37 - 41 mm
1,00 m 40 - 48 mm
1,50 m 44 - 53 mm
2,00 m 47 - 62 mm
2,60 m 52 - 70 mm

wieszak kątowy do 
klipów

wieszak kątowy 
ścienny do klipów

uchwyt bezinw. do 
klipów

TYP A-1 TYP B-1 TYP C-1

Kąt nachylenia: max. 15º
Obsługa: sznurek
Max szerokość: 230 cm
Max wysokość: 260 cm

kostka bucika - 2 szt wys plisy wys. pakietu

0,50 m 37 - 41 mm
1,00 m 40 - 48 mm
1,50 m 44 - 53 mm
2,00 m 47 - 62 mm
2,60 m 52 - 70 mm

wieszak kątowy do 
klipów

wieszak kątowy do 
bucików

wieszak kątowy 
ścienny do klipów

wieszak kąt. ścienny  
do bucików

uchwyt bezinw. do 
klipów

uchwyt bezinwaz. do 
bucików

TYP A-1 TYP A-2 TYP B-1 TYP B-2 TYP C-1 TYP C-2
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Dopłata 190,00 zł, termin realizacji 10 dni

Termin realizacji 7 dni

Termin realizacji 7 dni

 klipy do montażu górnego profilu

Akcesoria dodatkowe (dopłata)

MODEL 1700

Informacja o wysokości pakietu
 klipy do montażu

Wysokość profili stałych 10 mm

Akcesoria standardowe

bocznym, obsługiwana za pomocą sznurka.
MODEL 1705

Informacja o wysokości pakietu

Przy zamówieniu prosimy podać wymiar wnęki

oraz dołączyć rysunek

Zamawiana szerokość = szerokość całkowita plisy

Akcesoria dodatkowe (dopłata)

Wysokość profili 16 mm

Możliwość zasłaniania w jedną stronę
Dostępne kolory profili:

Dostępne kolory profili:
biały, anodowany srebrny, beżowy,

czarny oraz anodowany patyna.
Wysokość profili ruchomych 16 mm

Plisa do okien prostokątnych z prowadzeniem

Możliwość zasłaniania w jedną stronę

Akcesoria standardowe

Zamawiana wysokość = wysokość całkowita plisy

biały, anodowany srebrny, beżowy,
czarny oraz anodowany patyna.

Plisa do okien prostokątnych
obsługiwana za pomocą sznurka

Wysokość profili stałych 10 mm

Akcesoria standardowe

Akcesoria dodatkowe (dopłata)

Informacja o wysokości pakietu
 klipy do montażu profili

Dostępne kolory profili:
biały, anodowany srebrny, beżowy,

czarny oraz anodowany patyna.
Wysokość profili ruchomych 16 mm

Plisy Top Line

Zamawiana wysokość = wysokość całkowita plisy

Zamawiana szerokość = szerokość całkowita plisy

MODEL 1663Plisa do okien trapezowych ze skosem
z dwóch stron, obsługiwana uchwytem.
Możliwość zasłaniania w jedną stronę
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