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acrimo 7500 anvendes især til udestuer og andre store glaspartier, hvor der ønskes den bedst mulige afskærmning af
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modtræk, så dugen altid er spændt helt ud.
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Serie uden motor

afhængig af monteringsmåden skal vi altid have anlægsbredde
og anlægshøjde oplyst, samt betjeningsside.
Max.anlægsmål
Mere detaljeret information om bestillingsoplysninger følger på
Bredde cm
Udfald cm
de efterfølgende sider.
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