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universalt & fleksibelt
Robust design som tåler krevende værforhold - Stor kontroll
over varme -og lysinnslipp - Passer på alle typer boliger
Utvendige Persienner fra Jotan Markiser er en universal og fleksibel løsning der det er store krav til varme
-og lyskontroll. Produktet passer til de fleste typer boliger og gir deg stor kontroll over hvor mye varme
og lys som skal slippes inn i rommet. Utvendige Persienner leveres med motor, snor eller sveiv. Både
konstruksjon og lammeller fåes i flere forskjellige farger.

k

Meget robust design

k

Stor varme - og lyskontroll

k

Muligheter for støydemping

Både konstruksjonen og lamellene er
av robust design. Dette gir utvendige
persienner lang levetid

Utvendige persienner gir deg med enkle
justeringer, stor kontroll over hvor mye
varme og lys du ønsker å slippe inn

Våre utvendige persienner kan fåes med
støydempende ekstrautstyr som sørger for at
lamellene ikke lager støy på dager med mye
vind.
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Kan fåes med
ekstrautstyr som
sørger for lite støy på
dager med mye vind
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utvendige persienner - teknisk info
k Utvendige Persienner leveres med motor, snor eller sveiv
k Konstruksjonen leveres i 4 forskjellige standardfarger
k Lamellene leveres i 13 forskjellige farger
k Muligheter for støydempende ekstrautstyr
k Alle utsatte deler er i lakkert aluminium
k Produktet leveres ferdig montert av Jotan Markiser

(gjelder ikke elektriker)

HØYDE/BREDDE

FARGER LAMELLER

MAX HØYDE:

3 meter

MAX BREDDE:

3 meter

LAMELLER:

50mm/80mm
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KUN UTVALGTE FARGER - KONTAKT OSS FOR KOMPLETT SORTIMENT

Merk at dette produktet kan leveres med motor som krever tilgang til strøm. Dersom det er
nødvendig å legge opp strøm, må dette gjøres av sertifisert elektriker. Jotan Markiser har avtale med
Nilsen Elektro i Horten som gir deg 20% avslag på materiell ved henvisning til Jotan Markiser. Det
gjøres oppmerksom på at dette arbeidet utføres uavhengig av Jotan Markiser.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OG STOFFPRØVER, TA KONTAKT MED OSS PÅ TLF 33 04 67 90 eller post@jotan.no

din spesialist innen solskjerming

