TREPERSIENNER
MED ALULAMELLER
En kombinasjon av aluminiumslameller og listverk i eksklusiv lind. Med Norsol Classic Combi og
Old Combi er mulighetene mange; Velg fritt blant våre farger på lamell, stigebånd og listverk.

TREPERSIENNER M/ALULAMELLER
Classic Combi 50

Produktfakta

Old Combi 50

Fritthengende persienne med dekklist og bunnlist i tre. 50
mm lameller i aluminium. 25 mm brede stigebånd leveres
som standard, men kan også leveres med stigesnøre.
NORSOL® Classic Combi 50 er en robust persienne som er
lett å betjene og gir et lunt og eksklusivt preg. Persiennen
produseres med vår 50 mm aluminiumskolleksjon, som kler
både tradisjonelle og moderne innredninger.

Fritthengende persienne med mellomlist. Modellen har toppbunn- og mellomlist i beiset og lakkert amerikansk linn og 50
mm aluminiumslameller. 25 mm brede stigebånd leveres som
standard, men kan også leveres med stigesnøre. NORSOL® Old
Combi 50 er produsert med tanke på å lage en persienne med
en klassisk, gammel stil. Persiennen produseres med vår 50
mm aluminiumskolleksjon.

Konstruksjon

Konstruksjon
Lamellene er 50 mm bred og består av spesiallegert aluminium
med en slitesterk, brennlakkert lakk. Dekklist & bunnlist er i
tre (amerikansk linn).

Betjening

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

Lamellene er 50 mm bred og består av spesiallegert
aluminium med en slitesterk, brennlakkert lakk. Dekklist &
bunnlist er i tre (amerikansk linn).
Persiennen er snorbetjent med matchende snorfarge (2,5
mm). Kan også utstyres med motor, bryter kommer i tillegg.
Ved motorisering leveres persiennen med stigesnøre.

Tekniske data
Maks bredde
Min. bredde
Maks høyde

2400 mm
350 mm
3000 mm

Pakkhøyde (mm)
Dvs. når persiennen er trukket opp.
Pakkhøyde
110
130
150
170
190
210

2400 mm
350 mm
3000 mm

Pakkhøyde (mm)
Dvs. når persiennen er trukket opp.
Total
høyde
1000
1500
2000
2500
3000
3500

Pakkhøyde
120
140
160
180
200
220
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