PERSIENNER
PERSIENNER
Den klassiska persiennen finns i 3 olika
bredder på lamellen, 16 mm, 25 mm och 35
mm och dessa går att variera i ett antal olika
färger på lamellerna där linor, över- och
underlister färgmatchas. Beroende på vilken
lamellbredd man väljer kan de monteras
frihängande eller mellanglas. Till den
frihängande modellen går det att välja en
glasklar vridstång och integrerad låsmekanism i överlisten.

KONSTRUKTION
Lamellerna är i aluminium, över- och
underlist är lackerad plåt. Överlisten är
19 x 27 mm vid val av 16 mm och 25 mm
lamell. Väljer man 35 mm lamell är
överlisten 31 x 31 mm. Stegbanden är 3
mm breda oavsett lamellbredd.
TILLVAL

Glasklar vridstång och
integrerad låsmekanism

Stegband 3 mm

Lamell
bredd Maxbredd Maxhöjd

Underlist

16 mm

170 cm

170 cm 17.5*8 mm

25 mm

200 cm

220 cm 25*10 mm

35 mm

240 cm

300 cm 35*9 mm

Sidolister sätt för att hålla persiennen på
plats om fönstret är öppningsbart eller
monteras på en dörr. Styrlinor är ett annat
alternativ med samma funktion. Dessa val
finns till 25 mm lamell.
No hole innebär att hålen för linorna blir
dolda när lamellerna på persiennen är
stängda och att det är tätare mellan lamellerna. Det gör att en no hole persienn
släpper in mindre ljus. Detta val finns till 25
mm lamell.
Magneter är ett annat val man kan göra till
sin persienn för att hålla underlisten på
plats om fönstret är öppningsbart eller
persiennen monteras på en dörr. Detta val
går att få till alla 3 lamellbredder.

ELEGANT
Denna persienn har en unikt designad överlist och sluter tätt intill fönsterbågen och
därför samlas det inte damm och smuts i persiennen. Magneter som håller underlisten
på plats medföljer. Elegantpersiennen är främst avsedd för fönster med 3-glas isolerrutor
och placeras på fönsterbågens insida. Men den går med fördel att användas på andra
konstruktioner också. Finns att få med 25 mm eller 16 mm lameller.

TILLVAL
Sidolister sätts för att hålla persiennen på plats om fönstret är öppningsbart eller
persiennen monteras på en dörr. De används även för att minska ljusinsläppet på
sidorna. Vid detta tillval medföljer inte magneter.
No hole innebär att hålen för linorna blir dolda när lamellerna på persiennen är stängda
och att det är tätare mellan lamellerna. Det gör att en no hole persienn släpper in mindre
ljus.

Maxbredd 200 cm
Maxhöjd 220 cm
Elegantlisten integreras
snyggt med fönstret

Elegant magnet till underlist

J80450-3

rullux.se
LUND
Dalbyvägen 22
046-160150

info@rullux.se
HELSINGBORG
Hälsovägen 33
042-125700

KRISTIANSTAD
Nässelvägen 5
044-190180

LINKÖPING
Vallaplan
013-353050

YSTAD
0411-66990

