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B. between wall installation 

A. behind wall installation 

MANUAL SYSTEM / ระบบสปริงมือดึง

MAX WIDTH: 3 METERS / กว้างสุด 3 เมตร
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B. between wall installation 

A. behind wall installation 

MOTOR SYSTEM / ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

MAX WIDTH: 5.5 METERS / กว้างสุด 5.5 เมตร

MAX HEIGHT: 4.5 METERS / สูงสุด 4.5 เมตร
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