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En utvendig persienne bygget for norske værforhold og byggeskikk. 
Skreddersys til alle vindusformer med ekstra vindsikring i toppkassen for 
ekstra stabilitet. Motorisering og automatikk øker komfort, trygghet og 
fleksibilitet i løsningen. Velg vår helkassett i aluminium for skjøtefritt og 
varig helhetsinntrykk med topp kvalitet.



Norsol President 50 er en kraftig utvendig persienne med 
50 mm lamelldybde. Når persienner skal motoriseres er det 
President som er bygget for dette. En større og kraftigere 
toppkasse enn Diplomat gjør at denne persiennen egner seg 
for større vindusflater og mer værutsatte forhold. Kraftigere 
komponenter gir økt stabilitet i norske værforhold. Estetikk 
og bestandighet ivaretas med en aluminiumskassett som 
skjermer komponenter mot regn og fukt, samtidig som per-
siennen får et ansiktsløft som hever fasaden din ytterligere.

Generelt
Utvendige persienner er blant de mest effektive solskjerming-
sproduktene 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, lav pakkhøyde og et dekorativt utseende 
egner President 50 seg godt større vindusflater og værutsatte 
fasader.

Betjening
Snorbetjent som standard (maks 6 kvm). For større flater og/eller 
økt komfort er det vanlig å motorisere persiennen. Velg mellom 
enkel bryter, impulsbryter med innebygget relé for ett enkelt 
tastetrykk eller styring via RTS Modulis mottaker med fjernkontroll. 
For ytterligere kontroll kan sol- og/eller vindautomatikk tilkobles.

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

Profiler
Overlisten består av galvanisert stål og underlisten

Feste for runddragssnor på  
innvendig karm.

Spennvinkel.Styrewire festes til en spennvinkel Alukassett til President 50. Leveres 
i 3 farger.  Natureloksert, Sort (RAL 
9005) og hvit (RAL 9010).
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er natureloksert eller bruneloksert aluminium, som fargetilpasses 
etter lamellfargen. 

Lameller
50 mm dybde, spesiallegert aluminium med slitesterk brennlak-
kering. Lamellene vindsikres i endene med en 2,3 mm fjær- og 
plastbelagt stålwire. Stort fargeutvalg. 

Tekstiler
Liner, stigebånd og løftebånd er 100% polyester.

Aluminiumskassett
For en gjennomført og bestandig finish anbefales NORSOLs alu-
miniumskassett. Kombinasjonen av kassett i aluminium og persien-
nen 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 (plastover-
trukket stålplate) leveres i hvit, grå eller sort.

Tekniske data
Maks bredde   3950 mm
Min. bredde    350 mm
Maks høyde   3500 mm
Maks flate m/sveiv  6 m2

Maks flate m/runddragsline 6 m2 

Pakkhøyde
Pakkhøyden er målet på persiennen nå den er trukket opp. 

Målene er anbefalte maksmål som ikke bør overskrides. Ved 
vanskelige monteringsforhold bør man vurdere maksmålene.

Total
høyde

Pakk-
høyde

1000 105
1500 125
2500 142
3000 170

Alukassett til President 50. Leveres 
i 3 farger.  Natureloksert, Sort (RAL 
9005) og hvit (RAL 9010).


