
PL I SSÉ

SKY

Sky är en plisségardin för takfönster

• Kan monteras helt horisontellt
• Manövreras enkelt med handtag eller dragstav
• Enkel- eller dubbelplissérade vävar
• Profiler i 3 olika kulörer

Modellalternativ

Takplissé
 – Rekommenderad maxbredd 150 cm 

och maxhöjd 400 cm 

Varioplissé
 – Kan regleras nerifrån och upp,  

såväl som uppifrån och ner. 

 – Maxbredd 150 cm vid  
maxhöjd 160 cm 

 – Maxbredd 120 cm vid  
maxhöjd upp till 210 cm

Skylight
 – Kan kompletteras med  

sidoskenor.

 – Maxhöjd 150 cm

 – Maxbredd 150 cm

Standardplissé 
 – Frihängande

Standardplissé  
- frihängande

Twin   
Natt & Dag - två vävar 
 - två funktioner      

Triangulär - hög 
Reglage i den högsta sidan.  
Ange alltid mått på den sneda 
delen. Rekommenderad 
maxbredd 200 cm  

Triangulär - låg 
Reglage i den lägsta sidan.  
Ange alltid mått på den sneda 
delen. Rekommenderad 
maxbredd 200 cm  
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Sidoskena
Sidoskena

Topprofil
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NYHET!

Ett barnsäkert plisséalternativ. Plissén styrs 

med en fjäder i överlisten och manövreras 

med ett lätt lyft eller drag i handtaget på un-

derlisten. Fönstret är helt fritt från lösa linor. 

Spring Drive

Triangulär 
 – Ange alltid mått på den 

sneda delen. 

 – Rekommenderad maxbredd 
200 cm.

Triangulär         
Ange alltid mått på den sneda 
delen. Rekommenderad 
maxbredd 200 cm  

Spring Drive
 – Fjäderdriven

 – Inga lösa linor                 

 – Barnsäker 
 – Maxbredd 150 cm

 – Maxhöjd 150 cm

 – OBS! Ej mörkläggande väv



TEKNISK SPECIFIKATION

FÄRG HÅRDVARA

MANÖVRERING

SKY

KONSOLER &  KOMPONENTER

VÄVAR

www.enyroom.se

STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

• KONSOLER FÖR INFÄSTNING

• VIT
• ANODISERAD
• SVART

MANÖVRERING: Handtag samt ev. dragstav

MIN.BREDD/MAXBREDD: 30-150 cm

MIN/MAXHÖJD: 20-400 cm Plissé

20-220 cm Honeycell

MEDFÖLJANDE INFÄSTNING: Konsol för fönsterkarm

TILLVAL: Sidoskenor, L-profil, vit alu

Dragstav 100 cm

Dragstav 150 cm

Dragstav 200 cm

PLISSÉ HONEYCELL

SKY PL I SSÉ
MONTER INGSANV ISN ING

4 mars 2020, 3:57 em

• Damma av ytorna med en fjädervippa eller en ren, mjuk borste.

• Torka sedan försiktigt bort smuts med en droppfri svamp, fuktad med vatten.

• Öppna och stäng plisségardinen några gånger för att förhindra att vecken fastnar i var-
andra om de är lite fuktiga. Undvik torkning med varmluft.

Mekaniska och elektriska delar som används i manuella och automatiserade system får ej 
komma i kontakt med vatten.

TVÄTT- OCH SKÖTSELRÅD FÖR PLISSÉ

Manövrering

Handtag

Dragstav

Wirestyrda plisséer öppnas och stängs med manöverhandtaget. 
Vid behov kan en dragstav användas.

Draper Europe AB 
Västervallvägen 6 
302 50 Halmstad, Sverige 

Tel: +46 35-14 42 90 
www.drapersolskydd.se

SKY PL I SSÉ  MONTER INGSANV ISN ING

Clipsbeslagen bör placeras 50mm (standard) resp. 65mm (motoriserad) från respektive 

kant på överlisten. Rekommenderat max avstånd mellan beslagen är 600mm. Sätt ett 

beslag per lina och/eller borrat hål.

Montering

Listförstärkare

50

max. 6
00

50

Standard överlist

13

20
65

65
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27

Överlist för motorisering

Clipsbeslag

max. 6
00

(placeras under eller
strax under 
clipsbeslaget)

Placera överlisten mot undre delen på clipsbeslaget.
Tryck in övre delen av listen i beslaget till det ”klickar”. 

Flik
”Klick”

Överlist

Clipsbeslag

Vid nedmontering, lyft upp fliken i framkant på clips-
beslaget så att det går att ta ur listen ur beslaget.

Se till att det finns ett mellanrum på 100 mm mellan 
plisseväven och glasrutan för att säkerställa tillräcklig 
ventilation.

Om luftcirkulationen är otillräcklig, kan det leda
till värmelagring och bildande av kondens.

Clipsbeslag

Överlist Plisséväv

Glasruta

m
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. 1
00

m
m

Slutgiltig linspänning görs när plisségardinen är 
uppmonterad.

   
 

1. Håll fast änden på linan. Använd gärna en tång.
2. Lossa linsträckarskruven. (Vrid insexnyckeln motsols.)
3. Sträck linan med tången.
4. Spänn linsträckarskruven. (Vrid insexnyckeln medsols.)
5. För pliséer med flera linor, upprepa steg 1 - 5.

OBS! Spänn alla linor jämnt.

Linsträckare
Insexnyckel

Linslut
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