
kg

8,045070030

VB-B

80/120

95/155

0° - 5° 525

5° - 10° 520

10° - 15° 480 570

15° - 20° 450 530

20° - 25° 400 470

25° - 30° 360 420

30° - 35° 330 390

35° - 40° 300 350

40° - 45° 270 320

45° - 50° 240 280

Slight differences between shades and fabric’s patterns and blind components are permitted.
To prevent blind mechanism’s failure, slats should be rotated only to perceptible resistance.

Price in the table includes vertical blind with rail in white colour, without fabric/slats PVC, with with 
clip type brackets and runners, controlled by cord, tilting by chain.
PVC slats are delivered without chain. Bottom metal chain is available on order with surcharge.
In order please put total dimensions of a product.
The slat overlaps are constant and do not depend on the dimensions of the system.

Adjustable extension

System colours

white

Controls

Enigma 89/127 mm

Adjustable slat height

Angle α Maximum width of the system C [cm]

89 mm 127 mm

40

25

80 - 120
91 - 131

106 - 146

42

95 - 155
108 - 168

134 - 194

75

B

C

A

α

D

1

α = 0°

α = 10°

α = 20°

α = 30°

α = 40°

α = 50°

D

C

Lamellgardin Enigma 89/127 mm

Kedja

Skena dimensioner

skenal

Vagnar Tak beslag

clip
  (standard)

clip för tak montering i 
undertak skena

Lin-tyngd

typ H -utbytbara krokar

Slope - vinkelhängd skena

Det är möjligt att manuellt justera höjden på varje lamell. Tyget 
skjuts i en speciell lamellhängare och fästs med
stång, överskott kan skäras.
Lamellhängare finns endast i vit färg.
Alternativ erbjuds med tilläggsavgift eller som efterbesrällning.

Order måste innehålla mått: A, B och C.
Maximum vinkel α = 50° 1,19

Produkten tillverkas först efter att samtliga mått och 
uppgifter blivit noggrant avstämda

Parametrar som begränsar systemets dimensioner: maximal 
längd och vikt av tyget beroende på lutningsvinkeln.
Särskild mekanism som används i lutningsversionen av
Enigma-systemet förhindrar tygets självrörelse.

1
Order får gärna även inkludera mått D

max 570

max 570


