Interiörpersienn 50
Produktinformation
Material
OPMs 50 mm persienn är en kvalitetsprodukt som förgyller din
rumsmiljö, skyddar dig från insyn
och oönskat ljusinsläpp.

Överlist: Brännlackerat stål 57x51 mm.
Underlist: Brännlackerat stål 50x19,5 mm.
Stålaxel: Förzinkat stål Ø 6x6 mm.
Lamell: Brännlackerad speciallegerad aluminium.

OPMs 50 mm persienn har en
kraftig konstruktion avsedd för
stora fönsterytor i skyltfönster,
kontor, villor och offentlig miljö.

Stegband / snören: 100% polyester.
Montagebeslag: Lackerat alt. elförzinkat
stål.
Lagerbox: Elförzinkat stål.

OPMs 50 mm persienn tillverkas
med stegsnören alt. 25 mm stegband. OPMs 50 mm persienn kan
fås i flera olika färger med stegband / snören och linor i samma
färg som lamell, över- och underlist.

Bandtrumma / växel: Gjuten plast, poly-

OPMs 50 mm persienn är en perfekt rumsavdelare som förbättrar
interiören.

Rek. mått

amid.
Styrlina: Perlon 3 mm.

Manövrering
Upp-och nerhissning samt skevning sker
manuellt med lina 2,8 mm.

50 mm lamell

Max bredd: 300 cm
Min bredd: 30 cm
Max höjd: 350cm

Tillägg
Persiennen kan förses med styrlina.

Monteringsanvisnig
Se baksidan.

Interiörpersienn 50 mm med stegband

Måttagning - Beställningsuppgifter
• Persiennen monteras på vägg, i tak eller i fönsternisch

Manövreringsalternativ
Persiennen manövereras med lina.
Både upphissning och skevning kan placeras samlat på en sida
alt. separerat på var sin sida.

Måttagning
• Persiennens mått är ytterkant överlist / lamell.
• Överlist är lika med lamellängd.
• Montagebeslag monteras i ytterkant av överlisten. Varje beslag
bygger 5 mm vilket medför att längden ökas med totalt 10 mm.
• Vid beställning skall följande anges:
1. Montage på fri vägg.
2. Montage i fönsternisch (-10mm).
3. Ange uppdragsida: samlat- alt. separerat uppdrag.

1. Skruva fast beslaget i fönsterkarmen

Pakethöjder
Persiennhöjd
Pakethöjd inkl.
lamell (uppdragen)

1000

1500

2500

3000

115

130

158

173
2. Passa in överlisten i beslaget

Samtlig a må t t i m m

Miljöinformation
Metall, plast och textilmaterial är återvinningsbara.

50 mm persiennen
kan förses med styrlina
för takfönster och
balkongdörr.

Persienn med perforerad lamell ger
kombination solskydd och möjlighet
att se ut.

3. Tryck fast beslagslocket

Standard komb.beslag tak / vägg

Standard mittbeslag
vid stora bredder

Takbeslag

Vridbeslag
komb. vägg / tak

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Återförsäljare:

