ESPECIFICAÇÕES

CONFIGURAÇÕES AEROTM DUPLA, CAPACIDADE E DIMENSÕES

A PERSIANA DUPLA REINVENTADA
Desfrute de um desenho inovador ao controlar
independentemente duas persianas, com uma corrente

AERO DUPLA | CORRENTE
TM

AERO DUPLA | SEM CORRENTE
TM

103mm
(4.06”)

até 3m de largura

135mm
(5.31”)

até 3m de caída

CONFIGURAÇÃO DE PERSIANA AERO SIMPLES
TM

GAMA DE CORES

Branco

AERO SIMPLES | CORRENTE
TM

Cinza
Prata

Preto

AERO SIMPLES | SEM CORRENTE
TM

A Aero Simples adota todas as características
funcionais da Dupla; elevação automática, controle da
corrente ou barra de contrapeso e um desacelerador
suave incorporado. Esta persiana simples pode ser
ampliada com o nosso cassete compacto CF90, um
cassete de persiana simples e elegante para combinar
com o cassete de persiana dupla, trazendo consistência
em toda a linha.
TM
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DESENHO
AVANÇADO DE
ENGENHARIA
Este sistema funcional reinventou a persiana dupla para
ser um sistema elegante e sofisticado que se integra
perfeitamente em qualquer cenário. É hora de esquecer o
que você sabe sobre persianas duplas. A única de seu tipo.

CASSETE DUPLO INCOMPARÁVEL DE 103MM X 135MM
O cassete contemporâneo de alumínio abriga ordenadamente duas
persianas, escondendo os componentes e mantendo um aspecto geral
impecável. O cassette tem capas coloridas e clips de montagem de linha
fina para um perfeito acabamento e mínimo vão de luz. As características
do desenho ‘anti-vibração’ fornecem uma operação silenciosa para uma
experiência agradável para o usuário.

ELEVAÇÃO-AUTOMÁTICA
O AeroTM é uma série inovadora de persianas rolô que ostenta um
recurso de ‘elevação-automática’ com um desacelerador, que se eleva
automaticamente com uma puxada leve da barra ou da corrente em
um sistema (ou barra apenas para uma configuração sem corrente). As
persianas vão parar automaticamente na posição desejada que você préselecionou.
O sistema de corrente permite o acionamento da barra de contrapeso para
um controle a qualquer momento.

UMA CORRENTE DUAS PERSIANAS
Innovative design provides a minimal look requiring only one chain
for the system. Thanks to the intricately designed mechanisms you
can independently control two shades with one chain to lower or raise
either shade.

§ Vida útil testada para garantir
a longevidade do produto.
Qualificado através de um
processo de desenho interno
rigoroso.
§ Reforços universais para os
controles da esquerda ou da
direita para um catálogo reduzido.
§ Desacelerador incorporado para
uma elevação controlada e suave.

§ Configuração de limite superior
e inferior para uma instalação
simplificada e uma experiência
refinada pelo usuário. Define
facilmente os limites com um
aperto de botão.
§ Manutenção simples das
configurações de tensão.

