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PLisségardin Cosiflor 20 mm - VS2 / VS2-KL / VS2-SC / VS2-FS

Standard inkluderar persienn typ VS2 med profiler i vitt eller silver, handtag typ A eller B och installationstyp A.
extra profilhandtag (2 st) 
frontal installation VS2
icke-borrande installation VS2 
icke-borrande fästenVS2-FS 
magnetiska spännskor (par)
magnetiska spännskor (2 par)

Vid bredd på över 100 cm i VS2-system rekommenderas mittsnäppmekanism  (se avsnittet "
Ytterligare tillbehör").

I standard VS2 persienn spänns vecket på vanliga skor som skruvas fast i glaslisten. 
Profiler i vit, silver, svartbrun eller mässing.
Profiler styrs med ett handtag.

  typ A 
(standard)

typ B

typ A - närmast 
glasrutan (standard)

typ B - utanpåliggande typ C -utan borrhål

Vid fönster med ventiler eller utan glaslister är det möjligt att använda speciella profiler limmade på glaset. 
Lämpliga skor placeras i profilerna.
Profiler styrda med handtag.Profiler i vit eller silverfärg.Möjlighet erbjuds mot tillägg.
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PLisségardin Cosiflor 20 mm - VS2 / VS2-KL / VS2-SC / VS2-FS

Handmanövrering

montering med 
dubbelhäftande tejp 

utanpå glasrutan

Icke borrande variant med styrningar limmade på  glaset. 
Profiler med  ökad styvhet flyttas längst med sidoprofiler.Guiderna har en dedikerad sko (vanlig - 
botten, magnetisk - topp).
Manövrering direkt med profiler.Profiler i vit eller silverfärg (mot tillägg).

Särskilda icke-borrande klämfästen gör det möjligt att installera en persienn på fönsterbågen. 
Tyget löper innanför glaslister. Profiler styrs med ett handtag.
Profiler i vit, silver, svartbrun eller mässing.
Vid beställning, vänligen sätt både persiennen och bågen höjd.
Alternativ erbjuds mot tillägg.

  typ A 
(standard)

typ B utan skruvhål

Persiennhöjd / Pakethöjd




