
PRODUKTINFORMATION    

• OPM Stella persienn är en frihängande   
 persienn med en modern överlist som  
 förhindrar ljusinsläpp/glipa i överkant på   
 fönstret. 

• Enkel montering med gaveländbeslag 
 inklusive täcklock.   
 

• OPM Stella persienn kan utrustas i standard 
 utförande med vanlig vridstång och wire   
 eller med glasstav och låsbox/sky.  

• OPM Stella persienn levereras med 
 en snygg magnethållare som enkelt 
 monteras i nederkant av fönstret.  

• Som tillval kan den även levereras med 
 sidosluss/L-list, för att slippa ljusinsläpp i  
 sidan, och att persiennen hålls på plats.   

• OPM Stella persienn erbjuds med 25mm   
 lamell som standard.  

• OPM Stella persienn kan även fås i VIP 
 utförande som är tätslutande, 
 mörkläggande och energibesparande. 
      

• OPM Stella persienn kan även fås 
 med motorstyrning.    
 

• OPM Stella persienn tillverkas med höger 
 eller vänster reglagesida.    

• Reglagesidan kan ej ändras efter tillverkning. 

• OPM Stella persienn kan levereras med   
 barnsäkerhetsdetaljer, för ökad 
 barnsäkerhet,  i enlighet med 
 Europastandarden EN13120.   
  

UTFÖRANDE

MOTORSTYRNING 

ÖVRIG BESKRIVNING

  OPM Stella persienn i 25mm standardutförande, utrustad med vridstång

  OPM Stella persienn standard.

  OPM Stella persienn VIP, tätslutande,
  mörkläggande och energi besparande 

OPM Stella Persienn   

  OPM Stella persienn standard.



Återförsäljare

 Glasstav låsbox/sky

 Enkel mont. med Gavelbeslag (utan lock)

 Barnsäkerhet, linuppsamlare och säkerhetstofs

 Tillval sidoskena: L-list som håller
 persiennen på plats. Komplement 
 till magnethållare.

 Magnethållare

BARNSÄKERHET
Ta aldrig bort installerad säkerhetsan-
ordningar från produkten. Kontrollera att 
linorna är utom räckhåll för små barn, 
använd vår linuppsamlare. 

Ställ aldrig sängar eller möbler så att 
barnet kan nå linorna. Persienner kan 
innebära en kvävningrisk för barn om 
dragsnöret är lätt att nå.

150cm från golv

 Linuppsamlaren monteras minst 150cm  
 från golv. Säkerhetstofsen monteras 
 150cm från golvet i nedfällt läge av 
 persiennen.

•  Över- och underlistprofil i brännlackerad   
 stålplåt. Lamellen är en brännlackerad   
 speciallegerad aluminiumlamell.

•  Linor, stegsnören är av 100% polyester.  
   

     

•  Är tillverkat i högkvalitativ plast, som   
 enkelt skruvas in i bågen eller karmen.  
      

•  Lagerbockar och stegbandsrullar är av 
 högkvalitativ plast som ger en lätt och 
 tystgående funktion.    

•  Låshus av stål och mässing. Vridväxeln är 
 av underhållsfritt plastmaterial.  
 

  

• OPM Stella persienn levereras i OPLs 
 lamellsortiment.   

• Över och underlist i vitlackerat utförande.

•  Max bredd 300cm. Max höjd 300cm.
 Max bredd utan mittstöd 150cm.  
  

MATERIAL

GAVELBESLAG

BESLAG

KULÖR

BARNSÄKERHET

REK. MÅTT
 Gavelbeslag med lock.




