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Klickbeslag

Takbeslag

Väggbeslag

Väggbeslag Stor

Väggbeslag 3

Takbeslag 2
I ytbehandlad och robust plåt. Det vinklade U-järnet är
en populär modell i Finland.
Tjocklek: 1 mm.

Takbeslag 3
I ytbehandlad och robust plåt. Där U-järnet STD inte
fungerar, passar det korta U-järnet in.
Tjocklek: 1 mm.

Takbeslag 4

U-järn vinklat

I ytbehandlad och robust plåt. Där U-järnet STD inte
fungerar, passar det korta U-järnet in.
Tjocklek: 1 mm.

U-järn kort

U-järn vit

U-järn STD
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Gedigen kvalitetsskruv.
Dimension: 2,9 x 25 mm.
Finns även med borrspets!

Används bland annat till våra stånghållare.
Dimension: 2,9 x 13 mm.
Finns även med borrspets!

Skruv-2,9x13mm

Monteringskruv-2,9-x-25mm
Mjukplasten gör det lätt att ta ut vridstången.
Finns för spik eller skruv.
1000st/förpackning.

Stånghållare-2
Tillverkad av slitstark nylon.
500-1000st/förpackning.

Stånghållare
Tillverkad av slitstark nylon.
500-1000st/förpackning.

Snörlås-med-hals
Finns i vit och transparent.
Tvådelad.
Två till fyra linor går att montera.

Snörlås-med-hals 2
Snörledare utan vassa kanter och som inte sliter på linan.

Säkerhetsklocka Stor

Snörledare

Perfekt till t ex överlisten.
Dimension: 4,0 x 30 mm.

Monteringskruv-4-x-30mm
Robust linlås med helskalle. Skruven är galvaniserad.
Finns även med borrspets!
500st/förpackning.

Linlås / Art nr 4004
Plastmaterialet är UV-beständigt och tål hårt slitage.
1000st/förpackning.

Linklocka
Tillverkad av stål för bästa hållbarhet.

Metallknape
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Anpassad till t ex upphängningsjärn och stånghållare.
Dimension: 15 mm lång.

Den nya vinkeln gör att underlisten landar perfekt mot magneten.
100-1000st/förpackning.

Spik vit 15mm
Magnetstyrkan optimerad speciellt för dess ändamål.
Diameter 10 mm, passar för de flesta fönstertyper.
1st/förpackning.

Karmmagnet
Transparent bottenplugg.
1000st/förpackning.

Supermagnet

Bottenplugg

I en lättjobbad mjukplast.
1000st/förpackning.

I en lättjobbad mjukplast.
2000st/förpackning.

Bottenknapp / Art nr 3250
Tre olika modeller, välj er favorit. Plasten är UV-beständig.
500st/förpackning.

Bottenknapp / Art nr 3260
Stegbandsrulle
Nylonplasten är robust och UV-beständig, liksom alla våra
plastkomponenter.
500st/förpackning.

Stegbandsrulle

Stegbandsrulle

Svensktillverkad magnet av högsta kvalitet.

Magnet
I galvaniserad och polerad plåt.

Metallögla
Liten och smidig, används till persienner och plissegardiner.
3000st/förpackning.

Bottenknapp snäpp / Art nr 32-S
Stegbandsrulle
Nylonplasten är robust och UV-beständig, liksom alla våra
plastkomponenter.
500st/förpackning.

Stegbandsrulle med skruv
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UV-beständiga stegband utvecklade för att
undvika missfärgning och krympning.

Färdigklippta stegband med rulle monterad.
Finns i åtta olika längder.
50 st/förpackning.

Stegband 25 mm & 35 mm
Metallbygeln på insidan förlänger livslängden på linan.
200st/förpackning.

Stegband med rulle
Med eller utan ingjuten skruv.
1000st/förpackning.

Brytgavel
De två första är tillverkade i en UV-beständig mjukplast som är
lätt att föra på under- och överlist. Den längst till höger kommer
i en transparent och slitstark polykarbonat.

Skruvknape
Tillverkad i ett motståndskraftigt och UV-beständigt plastmaterial.
1000st/förpackning.

Ändskydd kit

Ändskydd C-underlist

Bottenknapp med
färdigknuten lina
Finns i vit och transparent.
Tvådelad.
Två-fyra linor går att montera.

Liten säkerhetsklocka
Nätt magnethållare som smälter in perfekt!
200st/förpackning.

Magnethållare

Transparent plastclips.

En smidig krok som klickas fast på glasstaven att samla upp linan på.

Upphängningskrok till lina

Plastclips

Skruvögla
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Det som skiljer dessa modeller åt är själva rullstorleken.
Den mindre är lättare för montörer att ha med sig på jobb.
Det som förenar de båda är den
goda kvaliten.

En slitstark lina som klarar många års vardagsslitage
utan några problem.

Lina T14 & Lina Montör
Art nr 3155
En slitstark lina som klarar många års vardagsslitage
utan några problem.

Lina T14 / Art nr 3155-F

Kraftfull och inplastad 1mm stålwire.

Plastad stålwire / Art nr 2855

De är färdigbockade för att kunna monteras snabbare.

Lina T14 / Art nr 3155-P

Clips

Bygel

Bygel

Gavelbeslag / Art nr 2487

Gavelbeslag / Art nr 2488

Lagerbox PM
Egentillverkad Lagerbox i slitstark nylonplast.
100-1000st/förpackning.

Egentillverkad Lagerbox i slitstark nylonplast.
100-1000st/förpackning.

Lagerbox PM / Art nr 24-M

Lagerbox PM 24-U

Transparent klocka
500st/förpackning

Stor klocka / Art nr 3688
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Krok för utvändig montering på glasstaven.
Transparent och tillverkad av hårdplast.
1000st/förpackning.

En säkerhetsdetalj som håller linan på plats
och barnen slipper att trassla in sig!

Krok / Art nr 367
Transparent låshus av tålig termoplast. Hör ihop med växel 600-2.
100st/förpackning.

Linsamlare / Art nr 361
Transparent bottenplugg.
500st/förpackning.

Låshus / Art nr 36-33
Större storlek än art.nr 600. Den är ljudlös och lätt att vrida. I hållbar
termoplast.
100st/förpackning.

Stor bottenplugg / Art nr 36-5
Standardstorlek. Den är ljudlös och lätt att vrida. I hållbar termoplast.
100st/förpackning.

Växel / Art nr 600-2

Växel / Art nr 600

Transparent låshus av tålig termoplast. Hör ihop med växel 600.
100st/förpackning.

Låshus / Art nr 36-55
Krok för invändig montering på glasstaven.
Transparent och tillverkad av hårdplast.
1000st/förpackning.

Krok / Art nr 366
Svenstillverkad vridstång
framtagen för att klara av
många års användning.

Reglage Vridstång / Art nr 3137

Glasstavar som varken blir spröda eller missfärgas av tidens tand.
100st/förpackning.

Glasstav / Art nr 3137-T
Vajern är galvaniserad och
nipplarna är av slagtålig
mässing. Plasten tål solljus och
missfärgas inte.
100st/förpackning.

Reglage Wire / Art nr 3100
En fölängning till
vridstänger.

Reglage Skarvstång / Art nr 3101
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Plåtlisten är formstabil och styv.
120 m/förpackning.

Underlist, C-underlist

Den färgade plåten är brännlackerad för att skydda mot smuts, nötning och repor.
120 m/förpackning (30 x 4 m).

Överlist 18/26 mm

Blank, galvad stålaxel som håller beläggningar borta.
400 m/förpackning.

Axel
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