Skräddarsydda

TRÄpersienner

Persienner & markiser

Trä - d e t n a t ur lig a ma t e r ial e t
S

öker du ett exklusivt solskydd är en träpersienn det som passar in i de flesta

miljöer, både hemma i fönstret, på altanen eller på kontoret.
Du kan själv välja exakt det mått som passar just ditt fönster. Träpersiennen är
även ett utmärkt sätt att avdela ett rum eller kontor.

E

n träpersienn är alltid dekorativ samtidigt som den effektivt skyddar dig från

både insyn och oönskat ljusinsläpp.
Vi har valt marknadens bästa material som dessutom är både värme och ljusbeständigt.

M

aterialet i våra persienner kommer från Abachi-trädet som odlas speciellt

för krävande ändamål och är ett träslag som inte är utrotningshotat. Abachiträet
är också extra lämpligt till persienner pga sin låga vikt och sin tålighet mot fukt
och värme. Abachi används som bekant även som inredning i bl.a. bastun.
Du väljer bland ett 20-tal olika lamellfärger och stegband. Träpersiennen finns i
tre olika lamellbredder, 25, 35 och 50 mm.
På baksidan av denna folder hittar du de olika mått och lamellbredder som vi
kan erbjuda dig.

Möblera med
ljus och luft.
Möblera med en träpersienn!

Du som söker ett praktiskt solskydd som samtidigt är en
vacker möbel skall du välja en träpersienn från OPM. Vare
sig du behöver ett insynsskydd eller en rumsavdelare

till

kontoret eller uterummet, är träpersiennen det naturliga valet. Välj fritt bland vårt breda sortiment av färger på lameller
och stegband och kombinera efter eget önskemål.

I uterummet

I hallen

I vardagsrummet

I barnens rum

I konferensrummet

På kontoret
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I kontorsrummet

OPMs träpersienner är tillverkade av abachi-trä som tål de
mest skiftande temperaturer. Persiennen är ytbehandlad och
ger en utomordentlig beständighet mot färgblekning.

OPMs persiennlameller finns i ett
20-tal färger och de kan matchas
med valfritt stegband.
D u b e s t ä m m e r s j ä l v.

Persiennen som möblerar ditt hem

Produktinformation
OPMs måttbeställda träpersienner finns med 25, 35 och 50 mm breda lameller.
Trälamellen är behandlad med en UV-skyddande lack som förhindrar solblekning.
OPMs 50 mm persienn levereras med valfri färg på 25 mm stegband och hisslina.
OPMs 25 och 35 mm persienn levereras med valfri färg på 16 mm stegband / stegsnören och hisslina.
Linorna för upphissning och skevning kan placeras på samma sida eller separerade på varsin sida (vid persiennbredd
mindre än 600 mm, endast separerade).
Linknoppar och kornischer är av trä och levereras i samma färg som persiennlamellen.
Träpersienn med kornisch levereras i två olika alternativ.
Dels för montering i fönsternisch och dels för montering på vägg. För fönsternischmonterad persienn minskas måttet
med 10 mm för persiennen medan frontkornischen anges i exakt mått.
Stegbanden placeras maximalt 600 mm från varandra. Första stegbandet placeras 150 mm från kanten av persiennen
och antalet stegband bestäms av persiennens bredd och höjd.
Eftersom trä är ett levande material och OPMs persienn är tillverkad hantverksmässigt, kan färgen på lamellen variera
något från persienn till persienn.
OPMs träpersienn monterar du enkelt själv men du kan också få hjälp med monteringen av din återförsäljare.

Persiennen kan levereras i:
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Lamell
25
35
50
25
35
Min.mått
Max.mått

50

300 300 300
300 300 300
2500 3500 3500 1400 2000 3000

Max yta: 50mm lamellen, 7m2
35mm lamellen, 5m2
25mm lamellen, 3m2
Fönsterhöjd
mm
500
1000
1500
2000
2500

Pakethöjd (mm)
25
35 50
115 115
190 180
270 240
350 300
420 360

120
175
225
270
320
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Återförsäljare:

