PERSIENN
HESTRA PERSIENN ALU50

Se mer på www.hestramarkis.se

PÅLITLIG OCH FLEXIBEL PERSIENN
Hestra Aluminiumpersienn 50 är en pålitlig persienn, lämplig för större fönster med möjlighet att använda
upp till 38 mm breda vävda band. Hestra Aluminium 50 är en utmärkt persienn för 50-millimeterslameller vid
frihängande installation. Du kan även få lamellen med trälameller eller en kombination aluminium/trä. Flera
olika manövreringsalternativ finns tillgängliga, som t.ex. motorisering eller ändlös lina. Den kan användas med
stegsnöre eller med upp till 38 mm breda vävda band. De vävda banden finns i många olika färger vilket ger
dig möjlighet att skapa en unik kombination av band och lamell efter din smak.
SE ÄVEN VÅRA ÖVRIGA PERSIENNER:
HESTRA ALUMINIUMPERSIENN 16/25/35
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FAKTA PERSIENN HESTRA PERSIENN ALU50

Som tillval kan persiennen fås med
träunderlist i olika färger.

Fallsäkrat linlås för enkel manövrering
och god säkerhet.

MANÖVRERING
Upp- och nedhissning sker med hjälp av högkvalitativa linor. Persiennen frigörs genom att man för
linorna mot centrum på persiennen, sträcker dem
och därefter försiktigt släpper efter. För att låsa
persiennen i önskat läge återförs linorna till en
vertikal position. Det finns två olika varianter för
skevning av lamellerna. Den ena är med hjälp av en
linmanövrerad växel. Genom att dra i en av de två
linorna så skevas lamellerna. Den andra varianten
är att använda en vridstång kopplad till en snäckväxel. Lamellerna skevas då vridstången vrids. Som
tillval kan persiennen manövreras med en ändlös
lina, vilket betyder att skevning av lamellerna samt
upp- och nedhissning av persiennen sköts via en
och samma lina.
LAMELLER
Lamellerna är tillverkade av speciallegerat aluminium
och är brännlackerade för bästa färgbeständighet
under hela persiennens livstid.

Man kan välja 25 eller 38 mm vävda
band ur en bred kollektion.

KOMPONENTER
Alla komponenter är tillverkade av noga utvalda
plast- och stålmaterial för att ge dig en pålitlig persienn under många år.
MONTERING
Persiennen monteras enkelt på fönsterkarmen eller
i en nisch. Upphängningsbeslagen gör det enkelt att
sätta upp eller ta ner persiennen utan några verktyg.
DIMENSIONER
Max bredd: 3200 mm. Max höjd: 4000 mm.
Max area: 9 m2. Tabellen visar höjden på persiennen
då den är upphissad (pakethöjden). Mått i mm.
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Hestra Markis är en av Sveriges största
fristående tillverkare och har sedan 1948
försett den svenska och nordiska marknaden
med solskyddsprodukter. Hestra Markis är
idag en komplett leverantör av produkter
för invändigt och utvändigt solskydd. Hestra
Markis har solskydd för alla lägen. Du kan läsa
mer om Hestra Markis och våra produkter på
vår hemsida – www.hestramarkis.se.
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