Trepersienner
med trelameller
Norsol Trepersienner gir et eksklusivt uttrykk tilpasset enhver stil.
Velg blant stort fargeutvalg, og match elementer
i ditt interiør gjennom persiennen.

Trepersienner med trelameller
Classic Tre 50

Old Tre 50

Produktfakta

Produktfakta

Konstruksjon

Lamellene er behandlet med med beis og 2 lag UV-lakk som
gir en silkematt overflate, samtidig som de ikke blekes eller
skjoldes. Lakken er helt fri for løsemidler.

Betjening

Persiennen er snorbetjent med matchende snorfarge (2,8 mm).
Kan også utstyres med motor, bryter kommer i tillegg. Ved
motorisering leveres persiennen med stigesnøre.

Tekniske data
Maks bredde
Min. bredde
Maks høyde

Pakkhøyde

2400 mm
350 mm
3000 mm

Pakkhøyde med stigebånd (mm)
Dvs. når persiennen er trukket opp.
Total
Pakkhøyde
høyde
1000
170
1500
220
2000
270
2500
320
3000
370

Fritthengende persienne med mellomlist. 50 mm lameller,
topp- bunn- og mellomlister i beiset og lakkert amerikansk linn.
25 mm brede stigebånd leveres som standard, men kan også
leveres med stigesnøre. NORSOL® Old Tre 50 er produsert
med tanke på å lage en persienne med en klassisk, gammel stil.
Snorer og knotter er tilpasset lamellene. Persiennen gir rommet
du innreder en ny dimensjon.

Konstruksjon

Lamellene er behandlet med beis og 2 lag UV-lakk som gir en
silkematt overflate, samtidig som de ikke blekes eller skjoldes.
Lakken er helt fri for løsemidler.

Betjening

Persiennen er snorbetjent med matchende snorfarge (2,8 mm).

Tekniske data
Maks bredde
Min. bredde
Maks høyde

2400 mm
350 mm
3000 mm

Pakkhøyde (mm) - Dvs. når persiennen er trukket opp.
Total
høyde
1000
1500
2000
2500
3000

Pakkhøyde
180
230
290
330
380
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Fritthengende persienne med toppkasse av aluminium og
dekklist i tre. 50 mm lameller i beiset og lakkert amerikansk linn.
25 mm brede stigebånd leveres som standard, men kan også
leveres med stigesnøre. NORSOL® Classic Tre 50 er en robust
persienne som er lett å betjene og gir et lunt og eksklusivt
preg. Snorer og knotter er tilpasset lamellene. Persiennen
produseres i mange varme og levende farger som kler både
tradisjonelle og moderne innredninger.

