
PL I SSÉ

AIR 25MM

AIR - en flexibel sensation

• Helt flytande mellan över- och underkant
• Manövreras enkelt med handtag
• Kan regleras nerifrån och upp, såväl som uppifrån och ner 
• Extremt lättmonterad
• Enkel- eller dubbelplissérade vävar
• Profiler i 3 olika kulörer
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For modern interiors

Flexible adaptation

With six different control options, 
including handle-operated, cord lock, 
chain, spring, crank and motorised 
control as well as the six colours 
white, silver/grey, black, dark grey
(DB 703), bronze and beige, the
blinds provide the greatest possible 
flexi bility when adapting our
products to meet customer needs.

Appealing shapes and colours

Standard profiles in unobtrusive and 
elegant design and
colour-coordi nated components come 
together to create a pleated blind 
that is both appealing and
symmetrical in ap pearance.

Easy installation

A standardised fixing system
facilitating installation and
measuring-up.

Free choice of fabric

An assortment of high-quality, 
functional and decorative fabrics
can be put together to your liking.

Honeycomb pleated blind fabrics in 
25 mm width can be processed just 
as easily as any fabric with the ideal 
fold width of 20 mm.
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A wide range of controls

Handle-operated [1]

Simple operation of pre-tensioned
pleated blinds with a discreet and
stylish handle [A].

Or a silver metal handle [B] with
individually coloured inserts as a
premium design option.

Cord operation [2]

Integrated cord lock, without cord
overtravel.

With a child-safe tassel [C].
This opens under load so that no
loop can develop.

Chain operation [3]

Smooth, quiet and child safe chain 
drive (Ø4.5 x 6 mm) with a chain 
safety device.
An optimal control is achieved 
through suitable gearing.

Motor operation [4]

Opening and closing the blind with 
a 24 V motor operated using a 
switch or, for greater convenience, 
by remote control.

Crank operation [5]

Crank operation for ceiling or 
conservatory blinds with detachable 
and overload safe crank handle.

Spring drive [6]

A child-safety way to operate
free-hanging systems. The window 
is kept free of cords or chains. The 
system is continuously adjustable.
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TEKNISK SPECIFIKATION
AIR 25MM

www.enyroom.se

FÄRG HÅRDVARA
• VIT
• ANODISERAD
• SVART

MANÖVRERING: Manuell, handtag

MIN.BREDD 20 cm

MAXBREDD: Maxbredd 130 cm vid max höjd 150 cm

Maxbredd 119,9 cm vid max höjd 200 cm

MIN/MAXHÖJD: 20-150 cm vid bredd från 120 cm

20-200 cm 

MEDFÖLJANDE INFÄSTNING: Konsol för fönsterkarm

TILLVAL: Sidoskenor, L-profil, vit alu

KONSOLER &  KOMPONENTER MANÖVRERING

Ytterkant
Täckplatta 
för undersida

Täckplatta för
skruvhål

Linspänningskonsol

Väggkonsol 
med fästplatta

Fästplatta

”KLICK”

Linspänningskonsol
Bottenlist

Låsning:

VÄVAR
HONEYCELLPLISSÉ

A IR  PL I SSÉ  MONTER INGSANV ISN ING

Monteringsalternativ

Lossa  skruven på sidan av 
linspänningsbeslaget och 
spänn åt alt. släpp efter på linan 
försiktigt till önskad spänning. 
Dra åt skruven igen. 
Åtgärden bör utföras på bägge sidor.

Ta ut det övre linspänningsbeslaget ur överlisten och 
för det över fästplattan tills det låses fast.

Skruva fast väggbeslag uppe och nere i karmen och
täck över skruvhålen med täckplattorna. Respektive
övre och undre linspänningsbeslag förs över den fasta
fästplattan i väggbeslaget till det låses fast.

Ytterkant

Täckplatta för
undersida

Täckplatta för
skruvhål

Linspänningsbeslag
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Väggbeslag 
med fästplatta

Väggmontering Justering av linspänning

Kontrollera att plissén 
fungerar enligt beskrivning. 
Klipp sedan av de 
överblivna linändarna.

Montering

Mät ut placering för fästplattorna genom att markera
plissegardinens bredd och dra bort 5,5 mm i varje sida.
Skruva fast fästplattorna uppe och nere i karmen.
OBS! Drag inte åt skruven för hårt!  

Fästplatta

Fästplatta

11mm ventilationsdistans

5,5mm

Plissébredd

5,5mm

Ta ut det undre linspänningsbeslaget ur underlisten 
och för det över fästplattan tills det låses fast.

Övre linspänningsbeslag

Överlist

Underlist

Undre linspänningsbeslag
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