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

wys plisy wys. pakietu

0,50 m 55 - 59 mm
1,00 m 59 - 66 mm
1,50 m 62 - 73 mm
2,00 m 66 - 80 mm
2,60 m 70 - 88 mm

wieszak kątowy 
ścienny do klipów

TYP B-1

Kąt nachylenia: 90º
Obsługa: silnik
Max szerokość: 230 cm
Max wysokość: 260 cm
Min szerokość: 70 cm

wys plisy wys. pakietu

0,50 m 55 - 59 mm
1,00 m 59 - 66 mm
1,50 m 62 - 73 mm
2,00 m 66 - 80 mm
2,60 m 70 - 88 mm

wieszak kątowy 
ścienny do klipów

TYP B-1

Kąt nachylenia: max. 15º
Obsługa: łańcuszek
Max szerokość: 230 cm
Max wysokość: 260 cm
Min szerokość: 70 cm

wys plisy wys. pakietu

0,50 m 55 - 59 mm
1,00 m 59 - 66 mm
1,50 m 62 - 73 mm
2,00 m 66 - 80 mm
2,60 m 70 - 88 mm

wieszak kątowy 
ścienny do klipów

TYP B-1
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Dopłata nie zawiera ceny odbiornika i pilota

Dopłata 400,00 zł, termin realizacji 14 dni

Dopłata nie zawiera ceny odbiornika i pilota

Dopłata 1050,00 zł, termin realizacji 14 dni

Dopłata 1050,00 zł, termin realizacji 14 dni

Plisy Top Line

Zamawiana wysokość = wysokość całkowita plisy

Zamawiana szerokość = szerokość całkowita plisy

MODEL 1805Plisa wolnowisząca obsługiwana
łańcuszkiem z prowadzeniem bocznym
Możliwość zasłaniania w jedną stronę

Dostępne kolory profili:
biały, anodowany srebrny, beżowy,

czarny oraz anodowany patyna.
Wysokość profilu górnego 34,5 mm
Wysokość profilu dolnego 16 mm

Akcesoria standardowe

Akcesoria dodatkowe (dopłata)

Informacja o wysokości pakietu
 klipy do montażu 

Plisa sterowana elektrycznie
bez prowadzenia bocznego

Akcesoria standardowe

Zamawiana wysokość = wysokość całkowita plisy

MODEL 1905

Informacja o wysokości pakietu

Dostępne kolory profili:
biały, anodowany srebrny, beżowy,

czarny oraz anodowany patyna.
Wysokość profilu górnego 34,5 mm

Plisa sterowana elektrycznie

Możliwość zasłaniania w jedną stronę

Zamawiana szerokość = szerokość całkowita plisy

Zamawiana wysokość = wysokość całkowita plisy

Zamawiana szerokość = szerokość całkowita plisy

Akcesoria dodatkowe (dopłata)

Wysokość profilu górnego 34,5 mm
Wysokość profilu dolnego 16 mm

Możliwość zasłaniania w jedną stronę
Dostępne kolory profili:

 klipy do montażu 

Akcesoria dodatkowe (dopłata)

Wysokość profilu dolnego 16 mm

Akcesoria standardowe

z prowadzeniem bocznym

MODEL 1900

Informacja o wysokości pakietu
 klipy do montażu 

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