
Plissé TopDown ljustät 
Duo ljustät (dubbel väv).

Tillbehör
Elitfönster erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina fönster 
och altandörrar. Sortimentet innehåller bl a kompletta satser med 
tillbehör för certifierad infästning i vägg. I sortimentet finns också 
persienner, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, myggnät, 
beslagspaket m m.

Plissé TopDown
Fakta
Familj
Passar till följande fönsterprodukter: Utåtgående trä- och trä/
aluminiumfönster i 2- eller 3-glasutförande, fasta karmar och 
inåtgående trä/aluminiumfönster i 2+1 eller 3-glasutförande.

Manövrering 
Smart 2-vägsmanövrering gör att du kan använda gardinen 
till både solskydd och insynsskydd med valfri positionering i 
fönstret

Plissé TopDown
Tyg i fem olika färger som standard, väv med struktur, 
linnetyg och Duo (dubbel väv) som tillval.
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Viktigt!
TopDown plissé har inga lösa linor, därför klarar 
den de nya kraven för Barnsäkerhet, se sidan 
134.

Vid beställning
• Ange om ditt fönster är öppningsbart eller har

fast karm. Vid öppningsbart fönster monteras
TopDown i bågen, vid fast fönster monteras
TopDown i karm.

• Vid fönster med bågposter (glasdelande post)
krävs en plissé för varje luft/glasyta.

Plissé TopDown

Pisségardin levereras endast för bågmontage i öppningsbara 
fönster och altandörrar. 

Bågmontage

TILL FÖNSTER OCH ALTANDÖRRAR

Storleksguide
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* Modulbredd 20 finns endast till öppningsbara fönster. 
** Modulbredd 4 finns endast till fönster med fast karm.
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Plissé TopDown
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Crush 

Duo dubbel väv

VARNING
Små barn kan strypas av dragsnören,
kedjor, band och rep som används till
solskydd eftersom de kan linda dessa
runt halsen. Placera snören, band m.m.
utom räckhåll för små barn för att 
förhindra att de stryps eller trasslar in 
sig. Placera barn- och spjäl-sängar utom 
räckhåll för snören eller markisband 
etc. Knyt inte ihop snörena. Se till att 
snörena inte tvinnar sig och knyt inte 
en ögla. Installera och använd de 
medföljande säkerhetsanordningarna i 
enlighet med 
installationsanvisningarna på dessa för 
att minska risken för en olycka.
I enlighet med EN 13120.

Slät väv

Linneväv, med viss insyn

Vit Kritvit Ljusgrå SvartMörkgrå

Vit

Vit Kritvit MörkgråLjusgrå

Duo ljustät dubbel väv

Vit Ljusgrå SvartGrafitgrå

Vit Ljusgrå SvartGrafitgrå




