


Utvendig persienne F-80 med 
flat lamell er veldig populær for 
dens elegante former og luftige 
utseende på fasaden. Dissse 
persiennene er anvendbare på 
alle typer bygninger. Den største 
fordelen til denne persiennetypen 
er den lille pakkhøyden. Derfor 
egner de seg meget bra der hvor 
det er liten plass over vinduene. 

Utvendig persienne F-80 - lamellbredde 80 mm, standard PVC-
belagt styrewire, diameter 3 mm, betjening med sveiv eller motor, 
mulighet for automatikk.

Utvendig persienne E-50M - lamellbredde 50 mm, standard PVC-
belagt styrewire, diameter 2 mm, betjening med sveiv eller motor, 
mulighet for automatikk.

Utvendig persienne E-50K - lamellbredde 50 mm, standard PVC-
belagt styrewire, diameter 2 mm, betjening med sveiv.

• Optimal lysregulering  
•  Høy solskjermingseffekt
•  Skaper et elegant og luftig uttrykk 
 på fasaden
•  Lang  levetid
•  Bedre komfort - automatikk

Toppskinne 
- forsinket stål

Toppskinne - aluminium

Styrewire i galvanisert stål - 
PVC-strømpe utenpå wiren forlenger 
serviceintervallene og levetiden for
persiennen. Styrewiren strammes 
med en fjær og strammeskrue. (E-50M 
uten fjær). Valgfrie PVC-strømper til 
styrewiren for F-80 - klar eller svart 
plast. 

Wirebrakett med strammeskrue 

Toppskinne
(aluminium eller forsinket stål) - 
åpningen ned - denne posisjonen 
forhindrer at skitt og støv samler 
seg i toppskinnen. Enkel adkomst 
for service.  

Solid metallkomponent for
sammenkopling av stigeband - 
produsert i rustfritt stål - betydelig 
forlengelse av persiennens levetid 
(kun for F-80 og E-50M)

Avrundede hull for løfteband 
(F-80) - beskytter løftebandet mot 
mekanisk slitasje Ingen plastinnlegg 
som kan løsne og falle ut.

Aluminium toppskinne for E-50K 
- åpningen ned - denne posisjonen 
forhindrer at skitt og støv samler 
seg i toppskinnen, enklere å komme 
til for kontroll og service, forlenger 
serviceintervallene på persiennen.

Aluminium bunnskinne for E-
50K - sikrer lang levetid uten fare 
for rust.

Lamellfarger - stort utvalg av 
farger.



Standard 
størrelser

Type per-
sienne

Utvendig per-
sienne betjent 
med sveiv

Utvendig per-
sienne betjent 
med motor

Utvendig persi-
enne betjent med 
runddragline

Bredde
F-80
E-50M
E-50K

40 - 350 cm
40 - 350 cm
40 - 350 cm

60 - 350 cm
60 - 350 cm
Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
40 - 350 cm

Høyde
F-80
E-50M
E-50K

max. 400 cm
max. 400 cm
max. 300 cm

max. 400 cm
max. 400 cm
Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
max. 300 cm

 
Total høyde for utvendig 

persienne i cm
Pakkhøyde i cm

F-80 E-50M E-50K

101 - 125 13 14,0 11,0

126 - 150 14 15,3 12,3

151 - 175 14 16,5 13,5

176 - 200 15 17,3 14,3

201 - 225 16 18,3 15,3

226 - 250 17 19,5 16,5

251 - 275 17 20,5 17,5

276 - 300 18 21,5 18,5

301 - 325 19 22,5 -

326 - 350 19 24,0 -

351 - 375 20 25,0 -

376 - 400 21 26,5 -

Wirebraketter

Brakett 
for nisje

Brakett 
for F - 80

Brakett 
for E - 50

F - 80   E - 50K
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