25 mm innvendig persienne
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Tidløs og minimalistisk i alle regnbuens farger. Med vedlikeholdsfrie
Norsol 25 mm persienner regulerer du enkelt lysmengde og innsyn etter
behov.

25 mm innvendig persienne
Produktfakta

Måltaking

•Monteringsopphenget gjør det enkelt å montere og ta ned
persiennen ved rengjøring av vinduer og persienner
•Automatisk snorbrems i overlist på fritthengende persienner
•Enkel innstillinger av lamellene.

Når man tar mål i ramme eller nisje, mål oppe, nede og på midten.
Åpningen kan være skjev.

NORSOL® 25 mm innvendige persienner leveres med over- og
underlist, stigesnøre og snor i farger som er tilpasset lamellfargen.
Persiennen leveres i 4 varianter: fritthengende, mellomglass,
styrewire vanlig og for takvindu.
25 mm innvendige persienner er utstyrt med en rekke praktiske
detaljer som gjør den enkel å bruke.

Pass på:
•At persiennen ikke butter i håndtak, hengsler eller andre deler
som stikker ut fra karm eller ramme når persiennen heves eller
senkes.
•At vinduet eller døren kan åpnes uten å butte med opptrukket
persienne (se pakkhøydetabellen).

Opphengsbeslag

Konstruksjon

NORSOL® 25 mm produseres av spesial-legert brennlakkert
alumiunium, som gir en UV-bestandig flate. Derfor beholder
persiennen sin opprinnelige farge gjennom hele sin levetid.
Overlist og underlist er i brennlakkert stål.
Lagerbukk og stigebåndsruller er av plastmateriale og stål av høy
kvalitet, som gir en lett og stille funksjon. Snorer og stigebånd
består av polyester som gir lang levetid.

Opphengsbeslag
tak

Opphengsbeslag
tak/vegg

Type 2 - Mellomglass

Betjening

Opp- og nedheising skjer med snor (1,4 mm).
Fritthengende persienne: snoren låses med et låshus.
Lamellstillingen justeres med en glassfiberstav og snekke med
betjening på høyre eller venstre side.
Mellomglass persienne: snoren låsen med en snorlås.
Lamellstillingen justeres med en vendewire og vendestav på høyre
eller venstre side.
Kan leveres med motor.

Tekniske data
Maks bredde
Min. bredde
Maks høyde

T-beslag til
mellomglass
Type 3 - Wirebeslag

3000 mm
200 mm (med motor 800 mm)
2500 mm

Pakkhøyde (mm) - Dvs. når persiennen er trukket opp.
Total
Pakkhøyde
høyde
500
46
1000
64
1500
82
2000
100

Wirebeslag ved
takfeste		

Wirebeslag ved
veggfeste
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