
WH Produkter A/S

Tarupvej 47-49 * 5210 Odense NV - DK

TLF: +45 70 23 77 99 * FAX: +45 70 23 77 11

E-mail: kundeservice@faber.com 

Forhandler:

Betjening

Side

Højre

Venstre

NEJ

Betjen.lgd =

max 100cm

JA

Angiv

højden    

Antal stk. Betjenings 

længde

cm

Bemærkninger:

Stigesnor el 

stigebånd

+ farve

Stigesnor

25mm bånd

38mm bånd

Tilvalg

Trådstyr

Fortløbende

Betjeningsfarve   

snor/snor

Projektordre i henhold til EN13120 (ikke børnesikkerhed) : [     ]

Betjenings-

type

Snor / snor

Crank

Endeløs snor

Motor 230V

Monteringshøjde

Solgt af: 

Ordredato:  /

Ønsket levering fra Faber:   /

Mærke:

Persienner 50mm, 51x57
 www.faber.dk

Dessin Færdig 

Bredde

cm

 Færdig

højde

cm

PERSIENNER 50mm ver.1

Alle	  mål	  herunder	  skal	  opgives	  i	  stramme	  mål
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