DIPLOMAT 50

r i k t i g

s o l s k j e r m i n g

ø k e r

t r i v s e l e n

En utvendig persienne for de fleste anledninger. Skreddersys til alle
vindusformer inntil 6 kvadratmeter. Manuell betjening gjøres svært
elegant i en operasjon; Ned, opp og lamellvinkling i ett. Smykkes helheten
i tillegg med den lekre aluminiumskassetten i toppen heves fasaden din
ytterligere.

DIPLOMAT 50
Diplomat er en utvendig persienne med 50 mm lamelldybde.
I en årrekke har den vært vår bestselger. Gjennom mer enn
20 år har denne persiennen bidratt til at utvendige persienner har blitt allemannseie. Sammen med Continent 50 egner
den seg ypperlig for vindusflater inntil 6 kvm.
Generelt

Utvendige persienner er blant de mest effektive solskjermingsproduktene på markedet. Over 90% av solvarmen hindres i å
komme inn i rommet når persiennen er i bruk. I tillegg skjermer
den for innsyn, gir meget bra utsyn og beskytter møbler og gulv
mot uønsket falming fra sollyset.

Bruksområde

Med fleksibel innfesting, liten pakkhøyde og et dekorativt utseende egner Diplomat 50 seg godt på vippevinduer, terrassedører
og alle vindusflater inntil 6 kvm. Norsol Diplomat 50 har en enkel
og stabil konstruksjon.

Lameller

50 mm dybde, spesiallegert aluminium med slitesterk brennlakkering. Lamellene vindsikres i endene med en 2,3 mm fjær- og plastbelagt stålwire. Stort fargeutvalg. Normalt velges lamellfarger
som passer godt til glassets farge ved dagslys. Mest vanlig er sølv,
”bronsje” og mørkere farger som gir fasaden et naturlig og stilfullt
inntrykk.

Tekstiler

Liner, stigebånd og løftebånd er 100% polyester.

Aluminiumskassett

For en gjennomført og bestandig finish anbefales NORSOLs
aluminiumskassett. Kombinasjonen av kassett i aluminium og
persiennen innfelt gir din eiendom et varig ansiktsløft. Kassetten
leveres skreddersydd inntil 6 meter bredde uten skjøt, i fargene
hvit, natur eller sort. Som alternativ kan også dekk-kasse i plastisol
(plastovertrukket stålplate) leveres i hvit, grå eller sort.

Tekniske data

Betjening

En operasjon. Endeløs runddragsline gir stabil opp- og nedheising,
samt vinkling av lamellene i samme operasjon. Runddragslinen er
standard med utfelt brems i toppkassen, men kan også leveres innfelt i toppkasse ved for eksempel montering i nisje. Seriekobling
av flere persienner er mulig. Kan ikke motoriseres.

Maks bredde			
Min. bredde
		
Maks høyde			
Maks flate m/sveiv		
Maks flate m/runddragsline

3950 mm
350 mm
3500 mm
6 m2
6 m2

Pakkhøyde

Komponenter

Lagerbukker og stigebåndsruller består av hardplast, konstruert
for å gi en stille og lettgående funksjon.

Profiler

Overlisten er 40 mm bred, 40 mm høy og er galvanisert stål.
Underlisten er 50 mm bred, og består av natureloksert eller
bruneloksert aluminium, som fargetilpasses etter lamellfargen.

Pakkhøyden er målet på persiennen nå den er trukket opp.
Total
Pakkhøyde
høyde
1000
90
1500
105
2000
125
2500
140
3000
150
Målene er anbefalte maksmål som ikke bør overskrides. Ved
vanskelige monteringsforhold bør man vurdere maksmålene.

Feste for runddragssnor på
innvendig karm.

Styrewire festes til en spennvinkel.

Diplomat 50 sett fra undersiden.

Alukassett gir persiennen en
elegant beskyttelse for toppkasse
og lameller. Leveres i 3 farger.
Natureloksert, Sort (RAL 9005) og
hvit (RAL 9010).
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