
TREPERSIENNER
Trepersienner gir hjemmet en naturlig lunhet. De har en rustikk sjarm som gjør seg ekstra godt i skan-

dinaviske hjem. Hjemmet skal tross alt være ditt eget, personlige fristed. Alle persiennene er laget av 

ekte tre, av bærekraftige og rasktvoksende treslag – og alle er miljøvennlige.



Lamellbredder

El-betjening

Betjening og frontprofil med gavl

Med stigebånd

Betjening
Persiennen leveres med trekksnor og 
vippesnor som standard. Persienner til 
dører og dreie/vippevinduer kan utsty-
res med wire, som hindrer persiennene 
fra å blafre. Maks vippevinkel på vinu-
det er 15 grader. 

El-betjening
Trepersiennene kan også bestilles med 
El-betjening. Her kan man velge mel-
lom bryter, fjernkontroll og app-sty-
ring. 

Skreddersydd
Lamellene til trepersiennene kommer i 
ni farger og tresorter. Persiennen er all-
tid skreddersydd og tilpasset for å pas-
se perfekt i vinduet. Over- og underlist, 
stigebånd og snorer tilpasses fargen til 
lamellene. 
Ved nisjemontering leveres frontprofi-
len som standard uten gavl. Ved vegg-
montering leveres frontprofilen som 
standard med gavl. 

Hvis du vil montere to persienner ved 
siden av hverandre, kan du velge én 
sammenhengende frontprofil. 

Trepersiennene leveres med alu over-
list, frontprofil i tre og treunderlist som 
standard.

Elegante løsninger
Stigebånd sørger for at man ikke kan se 
hullene i persiennene der trekksnoren 
er plassert. De fåes i flere farger.

Miljøvennlig
Materialet til persiennen er i den miljø-
vennlige og bæredyktige tresorten 
bambus. Rammer av aluminium og stål 
kan leveres tilbake til gjenvinning.

Barnesikring
Alle våre produkter fåes med barnesik-
ring.

50mm

65mm

TREPERSIENNER

Parkeringshøyde Persienner 50 mm lamellbredde 

Fyller i oppheist stand, cm   17            21          25,5  30       34

Persienne høyde, cm   100             150          200 250      300

Min bredde  41 cm (62 cm ved elektrotrekk)

Maks bredde   265 cm, varierer på farge (350 cm/265 cm ved elektrotrekk)

Min høyde   30 cm

Maks høyde   300 cm

Maks areal  6,5 m2

Monteringsdybde 7,6 cm, 8,5 cm

Lamellbredder 50 og 65 mm

Stigebåndfarger

PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 PT 6 PT 7 PT 8PT 1




